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 ضحايا االرهاب وأعمال العنف) أ ( الملحق 
  

  مالحظــات  العنوان  المعلومات المتوفرة عنه تاريخ الحادث  االسم  ت

ي      الماس-آرآوك   مهندس آيمياوي/   متزوج 1949مواليد   9/4/2003   حازم بطرس دمان  1 ه ف م قتل م ت ة ث سلحة مجهول ة م ل مجموع ن قب ف م اختط
  عرفة/آرآوك

   متزوج وله ولد واحد 1965مواليد   9/4/2003  ورنصري بريخا منص  2
  .قتال على يد مسلحين مجهولين ، هاجموا سيارتهما في بغداد   الحارثية-بغداد    باآر1985مواليد   9/4/2003  رانيا نصري بريخا  3

  ين في الموصلقتل على يد مسلحين مجهول   القوش-نينوى    نينوى-من اهالي قرية القوش   9/4/2003  فريد صادق آيكا  4
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  من اهالي نينوى  9/4/2003  سالم يوسف ساآو  5

آورآيس يوخنا   6
 - الدورة –بغداد    اطفال5متزوج وله  / 1963مواليد   9/4/2003  آورآيس

  الميكانيك
ة             وات االمريكي قتل اثر تبادل اطالق نار بين الجيش العراقي والق

  .في بغداد
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   الدورة-بغداد    اعزب1971مواليد   10/4/2003  فابيان فريدون سرمو  7
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد   متزوج  وله ثالثة اوالد1951مواليد   10/4/2003  نوئيل زيا ننو   8

د   14/4/2003  فراس جورج ايشو  9 الي   / 1985موالي ن اه ة ارادن م  -قري
قتل من قبل القوات االمريكية في عملية اطالق رصاص عشوائي             حي الخليج–بغداد   دهوك

  في شارع الصناعة ببغداد

وم      حي سومر–بغداد   1978مواليد   17/4/2003  سمير يوسف اسحق  10 ي هج ده ف اء تواج رأس اثن ي ال شظية ف ابته ب سبب اص ل ب قت
  .دمسلح على القوات االمريكية في بغدا

ل الجيش                   بخديدا-نينوى   متزوجة / 1950مواليد   18/4/2003  انوسة بطرس آجو  11 د مضايقتهم من قب قتلت في حادث انقالب سيارتهم عن
  . الموصل –االمريكي على الطريق بغداد 

نهاد غازي جرجيس   12
ل الجيش           قتلت في حادث انقالب سيارتهم       بخديدا-نينوى   متزوجة / 1976مواليد   18/4/2003  حنو د مضايقتهم من قب  عن

  . الموصل –االمريكي على الطريق بغداد 

شانت سورين   13
سلحين        بغداد  1973مواليد   2/5/2003  وفانيسيان ة وم وات االمريكي ين الق تباآات ب صول اش اء ح ل اثن قت

  .مجهولين في بغداد
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  لى يد مسلحين مجهولين في البصرةقتل ع   بريهة-البصرة    اعزب 1974مواليد   8/5/2003  ابلحد صليوة نعوم   14
  قتل في محله على يد مسلحين مجهولين في البصرة   العباسية-البصرة    اعزب 1974مواليد   8/5/2003  صباح آامل دنو  15
  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    2003/ايار  صباح غزالة  16
   مسلحين مجهولين في البصرةقتل على يد  البصرة    2003/ايار  عبد االحد صليوة   17
  قتلت على يد مسلحين مجهولين  بغداد    3/6/2003  زينة مطلوب  18

د   9/6/2003 رافي فانكان سرآيسيان  19 ستير / 1967موالي ة / ماج ة انكليزي . لغ
سلحين        بغداد  جامعة بغداد/ مدرس في آلية التربية للبنات ة وم وات امريكي ين ق تباآات ب صول اش اء ح ل اثن قت

  .ين في بغدادمجهول
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    2003/حزيران  مازن انتوني حنا  20
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    3/7/2003  ولسن ادم منصور  21

د عو     الحمدانية-نينوى   اعزب  / 1984مواليد   8/7/2003  بسام بطرس عولو  22 ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل ى  قت ن الموصل ال ه م دت
  .الحمدانية على طريق آوير في محافظة نينوى

  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين   تللسقف-نينوى    اطفال 3/  متزوج 1967مواليد   11/7/2003  فوزي جبرو هرمز  23
  .ة في منطقة القناة ببغدادقتل في حادث انفجار االمم المتحد  بغداد   سنة40العمر / مهندس   20/7/2003  يوئيل جون اوشانا  24

ل مسلحين مجهولين                    عرفة-آرآوك   اعزب / 1977  22/7/2003  نزار عزيز يوسف  25 اون من قب قتل جراء قصف عشوائي باله
  .في آرآوك

ثامر البير الياس   26
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    2003/تموز  آاسيرا

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  دبغدا    2003/تموز  مازن البير الياس  27

ادعي انه غرق في معسكر غزالني بالموصل حيث آان يعمل مع              الحمدانية-نينوى   اعزب / 1982مواليد   11/8/2003  ريان نوئيل يونان  28
  .القوات االمريكية

  .ولين في بغدادقتل على يد مسلحين مجه   حي سومر–بغداد   1975مواليد   12/8/2003  سعد يوسف بيداويد  29
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في تكريت   تكريت-صالح الدين   مترجم  19/8/2003  نادان يونادم  30
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  1934مواليد   29/8/2003  اليس ليفون سفريان  31
  .قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد  حي الخليج –بغداد   4عدد افراد العائلة / متزوج   31/8/2003  يونس اليشاع بطرس  32
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة   الراصفية-البصرة    1950مواليد   3/9/2003  غالب جميل داود نعمان  33
  . نينوى–ة الحضر قتل نتيجة انفجار صواريخ في منطق   حي التحرير–برطلة   اعزب / 1982مواليد   13/9/2003  نادر صباح توما  34

وليم اسحق قيصر   35
د   2/10/2003  نابليون راد  / 1963موالي دد االف زوج ع  / 6مت

  . االنبار–قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في الخالدية    الخالدية-االنبار   مترجم

  . االنبار– مجهولين امام داره في الخالدية قتل على يد مسلحين   الخالدية-االنبار    اعزب1989مواليد   2/10/2003  داني اسحاق قيصر  36

د   2/10/2003  داود قيصر نابليون  37 زوج 1963موالي راد  /  مت دد االف  / 6ع
ة           الخالدية-االنبار   مترجم ي الخالدي ام داره ف ولين ام سلحين مجه د م ى ي ل عل  –قت

  .الرمادي

د   7/10/2003  صفاء صباح اوراها  38 ه  / 1970موالي زوج ول ال 4مت ن / اطف م
  .قتل بالقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على محله بالموصل   الموصل-نينوى   اهالي تلكيف
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ه                الطوبة-البصرة   متزوج وله طفالن ولد وبنت1952مواليد  18/10/2003  سرآون ننو مرادو  39 قتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه وهو عائد من عمل
  .في البصرة

د  24/10/2003  سالم خوشابا ياقو  40 راد / 1953موالي دد االف زوج ع ن  / 4مت م
  . النعيرية–قتل على يد مسلحين مجهولين داخل محله في بغداد    النعيرية-بغداد   اهالي تلكيف

دآران آريكور   41
  قتل في انفجار مقر الصليب االحمر في بغداد     1961مواليد   27/10/2003  هاآوبيان

  . االنبار-قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي      1/2003تشرين  بارش اورنر  42

د وبنت         / قاضي    4/11/2003 اسماعيل يوسف صادق  43 ه ول د  / متزوج عدد ول موالي
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في الموصل   الموصل-نينوى   من اهالي القوش / 1950

  44  رجممت/ متزوج 
45  

خالد فكتور بول وولده 
  15/11/2003  ليث خالد فكتور

  طالب
صحبة    الموصل-حي السكر  سيارته ب ه ب اء توجه ولين اثن سلحين مجه د م ى ي تال عل ق

  .ولده الى موقع عمله في الموصل
  قتل على يد مسلحين في البصرة  البصرة    18/11/2003  جرجيس سالم  46
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السنك ببغداد  حمدانية ال-نينوى    اطفال6متزوج وله  / 1951مواليد   29/11/2003 منير آريم موسى حنونا  47

 تكريت ، آونه    -قتل على يد مسلحين مجهولين على طريق بغداد            آرمليس-نينوى    اوالد5متزوج وله  / 1949مواليد   1/12/2003  جرجيس سليمان زورا  48
  .يعمل سائقا في السفارة اليابانية

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في سامراء  بغداد  1978مواليد   4/12/2003  نوئيل حربي نعوميان  49
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد الجديدة–بغداد     7/12/2003  صبري رزقو برجو  50
  .بصرةقتل في محله على يد مسلحين مجهولين في ال  البصرة   اوالد 6متزوج له  / 1950مواليد   14/12/2003  بشير توماس الياس   51

  اطلقت القوات االمريكية عليه النار عندما حاول اجتياز رتًال للقوات االمريكية      15/12/2003  فراس حودي مقدسي  52

ة            دهوك  اعزب  / 1983مواليد   15/12/2003 جورج يوسف آورآيس  53 قتل اثناء اشتباآات مسلحين سيارات مدنية مع القوات االمريكي
  في سيطرة تكريت

وشابا جانيت خ  54
ي      آري باص–دهوك    اوالد5متزوجة ولها  / 1963مواليد   15/12/2003  عوديشو ة ف وات االمريكي ع الق ة م يارات مدني تباآات س اء اش ت اثن قتل

  .تكريت والدة جورج يوسف آورآيس اعاله
  .ين في بغدادقتل في داره على يد مسلحين مجهول   حي سومر–بغداد   1963مواليد   17/12/2003  يران دانيال يوسف  55

نفس الحادث   / قتل في داره على يد مسلحين مجهولين في بغداد           حي سومر–بغداد   )طفل / (1996مواليد   17/12/2003  توم عدنان يوسف  56
  .اعاله

سطين      قتل في سيارته على يد مسلحين مجهولين           حي سومر–بغداد   متزوج وله طفل واحد / 1972مواليد  17/12/2003  حسام حكمت جورج  57  –في شارع فل
  .بغداد

صبيح بهنان يعقوب   58
  قتل في حادث تبادل اطالقات النار في بغداد   بغداد    17/12/2003  قاشا 
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   الحمدانية-نينوى   اعزب / 1974مواليد   23/12/2003  وعد ابلحد شوشندي  59
ة      ي مديري ولين ف سلحين مجه د م ى ي ب عل اء الواج ل اثن قت

ي الموص  ة ف زات الزراعي ي  التجهي شأة ف ات المن ل ضمن حراس
  .الفصيلية/ الموصل 

ه    1/2003آانون  ايفون يوسف  60 زوج ولدي ال 4مت ل   /  اطف ي النق ف ف موظ
ه في              الجمهورية-البصرة   البحري ل امريكي ل اء مضايقة رت قتل في حادث اصطدام سيارة اثن

  .البصرة
  . آرمليس–قتل على يد مسلحين مجهولين بين طريق بخديدا    الحمدانية-ى نينو  ) بخديدا(من اهالي الحمدانية   2003  صباح حنا منصور عجم  61
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي تللسقف   2003  خالد قرياقوس يلدا  62
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      2003  جورج الياس يوسف  63
  .قتل على يد مسلحين مجهولين  في آرآوك  آوكآر  من اهالي آرآوك  2003  نزار شاآر هرمز  64
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل     نينوى-من اهالي برطلة   2003  نشوان صباح يوسف  65
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    1946مواليد   2003  يونادم عوديشو يونادم  66
  سلحين مجهولين في آرآوكقتل على يد م    من اهالي آرآوك  2003  يوسف وردة يوسف  67
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي القوش   2003  سمير يوسف يونا شابا  68
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي بغداد  2003  ساهر عبد اهللا بولص  69
  يد القوات االمريكية في الموصلقتل على      دهوك-من اهالي قرية اينشكي   2003  عماد ابلحد ننو  70
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   الحمدانية-نينوى    نينوى-من اهالي الحمدانية   2003  وعد جميل شعيا  71
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2003  رمزي موفق   72
  وصلقتل على يد مسلحين مجهولين في الم  نينوى    2003  رامي موفق   73

رغيد سهيل عبد اهللا   74
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي  الحمدانية / 1988مواليد   2003  بنور

عماد .البروفيسور د  75
  6/1/2004  سرسم

سور   ام والك ة العظ تاذ جراح ة  / أس ل آلي زمي
ة   راحين الملكي ة   /الج سم جراح يس ق رئ

ب    ة الط ي آلي سور ف داد  –الك ة بغ /  جامع
  1944واليد م

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد

  . الموصل–قتل من قبل مسلحين مجهولين على طريق بغداد   نينوى   نينوى-من اهالي باطنايا   15/1/2004  غازي طوبيا حنا  76

عدنان حنا بيا   77
  .لحين مجهولين في البصرةقتل في محله على يد مس   الطويسة-البصرة    اعزب 1955مواليد   18/1/2004  الشقالوي

   بغداد-قتل اثر انفجار سيارة ملغومة    حي االمين–بغداد   4اعزب عدد االفراد / 1978مواليد   18/1/2004  زهير ايشو باليوز  78

سرآون شاول يوخنا   79
د  18/1/2004  البازي دداالفراد 1978موالي زوج ع ف  / 8 مت موظ

  .نفس الحادث اعاله/  بغداد -قتل انفجار سيارة ملغومة     مريم آرادة–بغداد   في شرآة سومر لالمن العالمية

هديل لويس منصور   80
  .نفس الحادث اعاله/  بغداد –قتلت بانفجار سيارة ملغومة    بغداد الجديدة–بغداد   باآر / 1975مواليد   18/1/2004  اسمرو
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  .نفس الحادث اعاله/  بغداد –قتل بانفجار سيارة ملغومة    بغداد الجديدة–بغداد    1982مواليد   18/1/2004  عمار بطرس خوشابا  81
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الخالدية على طريق الفلوجة   االنبار   متزوجة1958مواليد   20/1/2004  اليشوا بول ناصر  82
  .ن مع والدتها اعاله في الخالديةقتلت من قبل مسلحين مجهولي   الدورة-بغداد    باآر1981مواليد   20/1/2004  ريتا وليم ايليا   83
84  
  .قتلن على يد مسلحين مجهولين قرب الفلوجة   فلوجة-االنبار   من مختلف االعمار  21/1/2004  خمسة مسيحيات  88

  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الحبانية باالنبار      22/1/2004  نجيبة ادم شابو  89
  .من قبل مسلحين مجهولين في البصرةقتل   البصرة  دآتور  25/1/2004  سرمد سامي  90

اسطفيك فاروجان   91
  . الرمادي–قتلت  على يد مسلحين مجهولين في الفلوجة   بغداد   1962مواليد   26/1/2004  سرآيسيان

  . الرمادي–في الفلوجة قتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد  1952مواليد   26/1/2004  صونا نوبار قاسميان  92

ق       تلكيف-موصل   متزوج وله اربع اطفال  / 1959  28/1/2004  ز آموبيتر نعيم عزي  93 ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

نوفل حبيب يعقوب   94
ع مدرعةا     الحمدانية-نينوى   اعزب / 1972مواليد   28/1/2004  موميكا طدام م ادث اص ي ح ل ف ق  قت ةعلى طري مريكي

  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

ق       الحمدانية-نينوى   1عدد االطفال / متزوج  / 1972مواليد   28/1/2004  وعد عزو ايشو آكا  95 ةعلى طري ع مدرعةامريكي طدام م ادث اص ي ح ل ف قت
  )غير معروفة االسباب والدوافع( موصل عند سامراء /بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  راهب  28/1/2004  د فاضل جبورائ  96
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد   النعيرية-بغداد   متزوج / 1952مواليد   1/2/2004  زيا الوند يعقوب  97

ديمقراطي الك  اربيل  من اهالي شقالوة  1/2/2004  ماجد بيا توما  98 ر الحزب ال ر مق ة تفجي ي عملي ل ف ي قت تاني ف ردس
  اربيل

ي    اربيل  من اهالي شقالوة  1/2/2004  هيثم سوالقا حنا  99 تاني ف ديمقراطي الكردس ر الحزب ال ر مق ة تفجي ي عملي ل ف قت
  اربيل

د   10/2/2004  الن خوشابا امرو  100 زب   / 1979موالي ة   / اع الي قري ن اه م
  .  في بغداد الجديدةقتل على يد مسلحين مجهولين   بغداد الجديدة–بغداد   مترجم/ بادرش 

  . نينوى–قتلت من قبل مسلحين مجهولين في الشرقاط   الموصل  اختصاص نسائية/ طبية   13/2/2004  لينا سالم حنا االسود  101

د   23/2/2004  ميسر رفو جبو  102 ه   / 1965موالي زوج ول ال 4مت /  اطف
سلحين مجه    الحمدانية-نينوى   من اهالي قرقوش/ مترجم  ل م ن قب ل م ي  قت ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع

  . الموصل–الوحدة 

ي       الحمدانية-نينوى    اطفال6متزوج وله  / 1962مواليد   23/2/2004  ابراهيم منصور آيخو  103 ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع سلحين مجه ل م ن قب ل م قت
  ).ضمن سيارة ميسر اعاله (  الموصل –الوحدة 
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رائد ايوب اصطيفو   104
ي       الحمدانية-نينوى   .متزوج وله طفل واحد / 1977مواليد   23/2/2004  شوشندي ي ح يارته ف ة س د مهاجم ولين بع سلحين مجه ل م ن قب ل م قت

  ).ضمن سيارة ميسر اعاله (  الموصل –الوحدة 
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  عاملة خدمة  15/3/2004  نرمين يونان آورآيس  105

من اهالي عين سفني     / باآر    / 1978مواليد    15/3/2004   يوحنا اخالص آوريال  106
  .قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  .عاملة خدمة/ 

عوديشو شمعون   107
ان في                      بغداد  متزوج  17/3/2004  عوديشو ل لبن دق جب ر انفجار فن ة اث قتل في داره التي تهدمت علي

  بغداد
  قتل في الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد  بغداد  متزوج  17/3/2004  زيا عوديشو شمعون  108
  قتل في  الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد  بغداد  متزوج  17/3/2004  فريد عوديشو شمعون   109
  لبنان في بغداد قتلت في  الدار اعاله اثر انفجار فندق جبل   بغداد  متزوجة  17/3/2004  مرتا سخريا وردا   110
  قتل اثر انفجار فندق جبل لبنان في بغداد    الجبيلة-البصرة   متزوج  / 1951مواليد   18/3/2004  هيثم سامي جميل  111
  . بغداد–قتل في داره من قبل مسلحين مجهولين في الدورة    الدورة-بغداد   رجل آبير بالسن/ متزوج   17/3/2004  اميجن خونا عزيز   112

ة في                 بغداد الجديدة–بغداد   طالب مدرسة / 1988مواليد   20/3/2004   صباح شليمونسالم  113 قتل في انفجار عبوة ناسفة قرب محل للمشروبات الكحولي
  .بغداد

  . نواب الضباط–قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  طالبة مدرسة / 1988مواليد   20/3/2004  رنين رعد عزو صبري  114

د رعد عزو صبري راف  115
  . نواب الضباط–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  طفل  / 1998مواليد   20/3/2004  ).عزيز(

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك أم داره  آرآوك  أول شرطة. م/ اعزب / 1974مواليد  26/3/2004  روميو ايشا داود   116

د   3/4/2004  صبري ميخا حنا  117 ه / 1955موالي زوج ول ال 6مت ن /  اطف م
  ).بين الموصل وبغداد ( قتل بعبوة ناسفة في بلدة بيجي   نينوى باطنايا  اهالي باطنايا

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  بعقوبة  مترجم  4/4/2004  عماد ميخا  118
  .بغداد/ ادة مريم قتل طعنا بالسكين في منطقة آر  بغداد  آاسب  15/4/2004  يوخنا سوالقا عوديشو  119
  قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد   الدورة-بغداد    بغداد-من سكنة الدورة / شاب   27/4/2004  وسام يعقوب اسوفي  120
  .في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين امام داره    حي البلديات–بغداد   من اهالي القوش/ اعزب  / 1975مواليد   10/5/2004  ارآان جميل داود بلو  121

يارته   بغداد    13/5/2004  سمير شليمون  122 ي س و ف ة وه ة امريكي ق دباب ل عن طري ة ( قت دهس بدباب
  .امريكية غير معروفة الدوافع  في بغداد

د   15/5/2004  رباح يونس حكيم   123 ه   / 1952موالي زوج ل ال 6مت ن /  اطف م
  . نينوى– مرآز قضاء تلكيف قتل على يد مسلحين مجهولين في   تلكيف-نينوى   اهالي تلكيف

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    26/5/2004  اشور آوريال يلدا  124
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د   1/6/2004  ساهر بطرس السو   125 زوج  / 1955موالي ه / مت ن /  اوالد 4ول م
  . الدورة–الميكانيك / قتل على يد مسلحين مجهولين في داره    الدورة-بغداد   اهالي القوش

ساهر فرج موشي   126
د     2/6/2004  مرخاي ن موالي ة    / 1967م ه اربع زوج ولدي مت

ي      بغداد  . سهل نينوى-من اهالي تللسقف/ اطفال  ة ف ع الفدي ه ودف د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .بغداد وتم التمثيل بجثته

د         الدورة-بغداد   عاملة تنظيف  5/6/2004  رمزية يوخنا انويا  127 ى ي ا في              قتلت عل ى عمله مسلحين مجهولين وهي متوجهة ال
  .الدورة

  ).نفس الحادث اعاله(قتل على يد مسلحين مجهولين      سنة20عمره   7/6/2004  دريد صبري حنا  128

داد              الدورة/بغداد  عامل مكوى  7/6/2004  ايشو نيسان مرقس  129 دورة وهو يتوجه    –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغ  ال
  .الى عمله

ر   7/6/2004  اليس اراماييس  130 ا 40العم د   /  عام د واح ا ول ة / له عامل
ي       الغدير-بغداد   تنظيف ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

ا   7/6/2004  ايدا بيدروس بوغوص  131 ا 31عمره ت  /  عام د وبن ا ول ة / وله عامل
ت ن   الغدير-بغداد   تنظيف ي    قتل ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط تيج

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

الي تلكيف       /  سنة    25عمرها    7/6/2004  منى جالل آريم  132 ة  / من اه عامل
ي       الغدير-بغداد   تنظيف ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ا م ار عليه الق ن ة اط ت نتيج قتل

  ).نفس الحادث اعاله(بغداد 

داد          الدورة-بغداد   سائق  7/6/2004  هشام عمر  133 قتل نتيجة اطالق نار عليها من قبل مسلحين مجهولين في بغ
  ).نفس الحادث اعاله(

من   / 4عدد االفراد   / متزوج   / 1965مواليد    8/6/2004  بشير بطرس ايشو  134
  .قتل في انفجار سيارة مفخخة في محافظة نينوى   تلكيف-نينوى   اهالي تلكيف

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   سد بادوش–نينوى   1953مواليد   9/6/2004  مدرياوش بهرا  135

د   22/6/2004  جانيت سادا عوديشو   136 بات   / 1966موالي وم حاس ة عل / خريج
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  البصرة

د   22/6/2004  شذى سادا عويشو  137 وم حاس   / 1977موالي ة عل / بات خريج
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة  البصرة

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى    حي النور-نينوى   شرطي/  اعزب 1977مواليد   24/6/2004  ماهر متي يوسف  138
  . مسلحين مجهولين داخل محله في بغدادقتل على يد   حي العامل–بغداد    اطفال4 متزوج وله 1966مواليد   27/6/2004  عدنان سوالقا يلدا  139
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الرمادي    تللسقف-نينوى   من اهالي تللسقف/  اعزب 1977مواليد   28/6/2004  فائز رحيم مروآي  140
  .حين مجهولين في سيارة اجرة في الموصلقتلت على يد مسل   حي الوحدة–موصل  .مترجمة/ خريجة آلية الطب البيطري  2004حزيران   سنابل نوئيل الطباخ  141

سامي سعد سامي   142
  .قتل اثناء قصف عشوائي استهدف فندق السدير ببغداد  بغداد   سنوات 6طفل   9/7/2004  مياموآيتا
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رامي سعد سامي   143
  .قتل اثناء قصف عشوائي استهدف فندق السدير ببغداد  بغداد   سنوات4طفل   9/7/2004  مياموآيتا

  .قتل نتيجة اطالق نار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بغداد   المنصور-بغداد   نائب رئيس المجلس البلدي في المنصور  10/7/2004  جوزيفجنان   144

ة                    الدورة-بغداد     14/7/2004  عصام صبيح يونان  145 اء العراقي سطين قرب دار االزي قتل اثناء القصف في شارع فل
  .ببغداد

ي      بغداد  1950مواليد    15/7/2004   سالم اليشا نعمان  146 ة ف ى محل ولين عل ل مجه ن قب ة م ة يدوي ي قنبل اء رم ل اثن قت
  .منطقة الكمالية ببغداد

الن  / 1961  17/7/2004  فؤاد منصور يوسف  147 ه طف زوج ول الي / مت ن اه م
  .قتل بسبب مواجهة بين القوات االمريكية ومسلحين في بغداد  بغداد  القوش

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين داخل محله في الموصل  الموصل  وله ثالث بنات / 1945مواليد   19/7/2004  مهاني متي نعو  148

 حي – برطلة –نينوى   اعزب / 1987مواليد   26/7/2004  رافد سعيد قرياقوس  149
  التحرير

ستقلها                ان ي سيارة التي آ قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين لل
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى   اعزب / 1981مواليد   26/7/2004  فادي صباح شابا  150
  التحرير

ستقلها                ان ي سيارة التي آ قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين لل
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    اعزب1978مواليد   26/7/2004  وسيم بهنام بولص  151
  المعلمين

ستقلها         قتل في حادث اثناء مالحقة مسلح       ان ي سيارة التي آ ين لل
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    متزوج وله ستة اطفال1959مواليد   26/7/2004  رمزي قرياقوس رمو  152
  العذراء

ستقلها                ان ي سيارة التي آ قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين لل
   برطلة-على طريق موصل 

 حي – برطلة –نينوى    اعزب1988ليد موا  26/7/2004  روني رمزي قرياقوس  153
  العذراء

ستقلها                ان ي سيارة التي آ قتل في حادث اثناء مالحقة مسلحين لل
   برطلة-على طريق موصل 

  قتل في حادث غامض في داره ببغداد من قبل قاتل مجهول الهوية    الدورة-بغداد   1970مواليد   26/7/2004  اشور اوشانا بدو  154

د   29/7/2004  نبيل نافع داود  155 ة اوالد  / 1956موالي ه ثالث زوج ول / مت
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  . حي الخليج–بغداد   . حي الخليج–عضو المجلس البلدي 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في البصرة  البصرة    2004/تموز  صباح جوآا  156

 حي النصر – آرآوك   اعزب1982مواليد   1/8/2004  دريد حبيب اوراها  157
  االول

وك      ي آرآ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل داد  ( قت ق بغ  –طري
  ).مفرق دوميز

  .آنيسة مار بولس/ قتل في حادث تفجير آنائس الموصل   الموصل    1/8/2004  اآرم بن ابي تحسين  158

 آنيسة الرسولين بولص  قتل في انفجار سيارة مفخخة في  مدخل          الدورة-بغداد    1961مواليد   1/8/2004  نمير نذير  159
  ).االحد الدامي ( وبطرس ببغداد 

ولص              الدورة-بغداد   ابن نمير اعاله / 1999مواليد   1/8/2004  رافد نمير نذير  160 قتل في انفجار سيارة مفخخة في مدخل آنيسة الرسولين ب
  .وبطرس ببغداد
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ولص         قتل في ا     الدورة-بغداد    1971مواليد   1/8/2004  فراس بنيامين  161 نفجار سيارة مفخخة في مدخل آنيسة الرسولين ب
  .وبطرس ببغداد

ولين            الميدان-نينوى    1976مواليد   1/8/2004  دانيا باسم بنو جوالغ  162 سة الرس دخل آني ي م ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ت ف قتل
  .بولص وبطرس ببغداد

يارة     نينوى   1962مواليد   1/8/2004  منى جرجيس  163 ار س ي انفج ت ف ولين     قتل سة الرس دخل آني ي م ة ف  مفخخ
  .بولص وبطرس ببغداد

164  
من مختلف االعمار ، عندما استهدفت آنائس         1/8/2004   قتيل 18  181

   الموصل–بغداد   )االستهداف االول ( بغداد والموصل 
ائس   ذااليوم تفجيرالكن ي ه م ف ك (ت ن الكاثولي يدةالنجاة واالرم س

رس   ولص وبط ار ب س  ) وديرم داد وآني ي بغ ل  ف ي الموص تين ف
  .بسيارات مفخخة يوم االحد سمي باالحد الدامي

  قتل في االنفجار الذي استهدف آنيسة مار ايليا الحيري ببغداد  بغداد  من ضحايا تفجير الكنائس  1/8/2004  مازن بولو بطرس  182

رعد يشوع نعوم   183
د  4/8/2004  الشابي ه  / 1960موالي زوج ول ال 3مت ن /  اطف م

ة         آرمليس-نينوى   سائق تاآسي/ اهالي آرمليس ي الدواس ولين ف ل مجه ن قب يارته م يخ س د تفخ ل بع  –قت
  .الموصل

ة         تلكيف-نينوى   من اهالي تلكيف/ اعزب  / 1976مواليد   7/8/2004  عمار ابلحد اسو  184 ي منطق ة ف دة امريكي ي قاع ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  .السكك بالموصل

ي     الخزرج-الموصل   مترجم/ اعزب / 1981  8/8/2004  ريمون فاروق شمعون  185 اد ف د والجه ل التوحي ن قب سلحين م د م ى ي ه عل ع راس قط
  .الموصل

فراس موفق هادي   186
  8/8/2004  بطرس 

ة  / اعزب   / 1978 ون الجميل / خريج آلية الفن
سرحية    ون الم سم الفن ل  / ق ة الموص / جامع

  قتل ذبحا
  حين مجهولين في الموصلقطع راسه على يد مسل   الحدباء-الموصل 

د   12/8/2004  وليد بولص شمعون  187 ه   / 1977موالي زوج ول ال 3مت ن /  اطف م
   بغداد-قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة بغداد الجديدة   نينوى  اهالي تللسقف

  . على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتلت   حي الخليج–بغداد   من اهالي باطنايا/ باآر  / 1981مواليد   20/8/2004  لندا سمير دنخا  188

ريتا سمير دنخا حنك   189
  .قتلت من قبل مسلحين مجهولين في بغداد   حي الخليج–بغداد   من اهالي باطنايا/ باآر  / 1985مواليد   20/8/2004  اهللا

صاروخ         حي الخليج–بغداد     22/8/2004  اسخريا شابو بتو  190 وم ب ه لهج رض منزل سبب تع ل ب ن RBG7قت ل   م قب
  .مسلحين مجهولين في بغداد

رافع غانم يعقوب   191
صاحب محل حالن   /  متزوج    / 1950مواليد    22/8/2004  فندقلي

د خروجه من               موصل  )مقاول (  قتل عندما اطلق مسلحون مجهولون النار علية بع
  .العمل في الموصل

  . بغداد–قتلت اثر انفجارعبوة ناسفة امام القصر االبيض    نينوى-عقرة   من اهالي قرية تله  23/8/2004  جينا ميخائيل يونان  192

ي         عرفة-آرآوك   اعزب / 1981مواليد   23/8/2004  سرآون ريحانة شابو   193 وطني ف رس ال ر الح ام مق ة ام يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  آرآوك حيث آان هناك لغرض التطوع
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  قتل بعد خطفه على يد مسلحين مجهولين في آرآوك   قضاء ديس-آرآوك    اوالد3متزوج وله  / 1945مواليد   25/8/2004  عصام الوند يوسف  194

د    25/8/2004 ضياء حنا بطرس آلشو  195 ه 1946/ موالي زوج ول ه /  اوالد 4مت ل
  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  ورشة تصليح سيارات

تغريد عبد المسيح   196
 حي – برطلة –نينوى   باآر / 1975مواليد   31/8/2004  اسحق بطرس 

  العذراء
ل     ي الموص ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة –قتل ي الكرام  ح

  .بالموصل

 حي – برطلة –نينوى   باآر  / 1980مواليد   31/8/2004 حال عبد المسيح اسحق   197
  العذراء

ل     ي الموص ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة –قتل ي الكرام  ح
  .بالموصل

تارا مجيد بطرس   198
 حي – برطلة –نينوى   باآر  / 1985  31/8/2004  دايااله

  العذراء
ل     ي الموص ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ة –قتل ي الكرام  ح

  ).نفس الحادث السابق(
   .قتل بعد مداهمة اسواقه من قبل مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   صاحب اسواق بغداد/ متزوج    31/8/2004  ابو لؤي  199
  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور ببغداد  بغداد    2004/اب  خالد ميخا حناوا  200

د   1/9/2004   نيسان صليوا شموئيل  201 ه   / 1960موالي زوج ول ال 6مت ن /  اطف م
  .قتل اثناء هجوم عشوائي لمسلحين مجهولين في الموصل   تلكيف-نينوى   اهالي تلكيف

آورآيس يوارش   202
  .قتل نتيجة انفجار قنبلة موقوتة في الكرادة ببغداد   الدورة-بغداد   متزوج / 1966 مواليد   2004/ 1/9  نيسان

   منطقة الساعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    عنكاوا–اربيل   اعزب / 1971مواليد   2/9/2004  هاني بولص توما  203
   منطقة الساعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    عنكاوا–ربيل ا  اعزب  / 1974مواليد   3/9/2004  خالد بولص توما  204

ة مدرعة في تكريت            الدورة-بغداد   من اهالي القوش/ طفل  / 1998مواليد   3/9/2004  رويد فائز حنا  205 ة امريكي ل عن طريق عجل ر   ( قت دهس غي
  ).معروف الدوافع واالسباب 

ة مدرعة في تكريت           بغداد  من اهالي القوش/ طفل  / 2003مواليد   3/9/2004  رامن فائز حنا  206 ة امريكي ل عن طريق عجل ر   ( قت دهس غي
  ).نفس الحادث اعاله). ( معروف الدوافع واالسباب 

  .قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد   حي الخليج–بغداد   .له طفل واحد/ متزوج  / 1970مواليد  5/9/2004  قيس متي اسطيفان   207
  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في بغداد   دورة-بغداد   من اهالي آرمليس / 1962مواليد   10/9/2004  د سعد اهللايا  208

مارك لويس بولص   209
  .وى نين-قتل نتيجة سقوط قذيفة هاون على داره في الحمدانية    الحمدانية-نينوى   من اهالي الحمدانية/ اعزب  / 1989مواليد   10/9/2004  شيتو

د   10/9/2004  فصيح آورآيس مراد  210 ه  /1956موالي زوج ول ال 3مت ن /  اطف م
ه من الموصل               الدورة–بغداد   اهالي تلكيف م في سامراء في طريق قتل بعد اختطافه من مطع

  .الى بغداد على يد مسلحين مجهولين

د   10/9/2004  بشار عكوبي يونو   211 ه   / 1963موالي زوج ول ال 3مت ن /  اطف م
  قتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين ببغداد    بغداد الجديدة-بغداد   الي تلكيفاه

اء      الدورة-بغداد   يسكن في حي االثوريين في الدورة  14/9/2004  عصام صبيح يونان  212 رب دار االزي سطين ق ارع فل ة ش ي منطق اء القصف ف ل اثن قت
  . بغداد-العراقية 
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ستقلون             18/9/2004  ساندي تيادورس يونان  213 ل مسلحين ي قتل في سيارة آيا من قب
 قتل على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارتهم في بغداد   الدورة-بغداد  BMWسيارة 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في الموصل  موصل  موظفة في محافظة نينوى  23/9/2004  سناء توما  214
  .سلحين مجهولين في الموصلقتل على يد م  موصل مترجم  24/9/2004  منير توما  215

ن           بغداد  من قرية باطنايا/   عاما 16العمر   24/9/2004  رودي يونس حبيب  216 ل م ن العم ه م اء عودت ولين اثن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .سامراء الى بغداد

ه        موصل  صاحب محل آماليات /  1972مواليد   26/9/2004  بسام صبري ميخا  217 د اختطاف ه في المجموعة           وجد مقطوع الراس بع ام محل  من ام
  الثقافية بالموصل من قبل مجهولين بالرغم من دفع فدية مالية 

ة   /  اطفال   6وله  / متزوج   / 1963  27/9/2004  عمانوئيل نيسان منو  218 عامل خدم
دورة      الدورة-بغداد   في نادي الصيد ي ال ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ل م ين –قت ي المعلم  - ح

  بغداد

ا عمانوئيل مارادون  219
عامل خدمة في نادي    / اعزب   / 1988مواليد    27/9/2004  نيسان

  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   الصيد

زوج  / 1971  27/9/2004  رعد نيسان آورو  220 ه / مت ال 4ل ي /  اطف ل ف عام
  ).س الحادث اعالهنف( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   نادي الصيد

د    27/9/2004  عامر نيسان آورو  221 زوج / 1968موالي ه / مت ال 4ل عامل /  اطف
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   خدمة في نادي الصيد

د  27/9/2004  امير شابو  222 ه  / 1966موالي زوج ول ال 6مت ل /  اطف عام
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   خدمة في نادي الصيد

  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   عامل خدمة في نادي الصيد/ اعزب  / 1985  27/9/2004  راسم الياس صليوة  223
  ).نفس الحادث اعاله( قتل من قبل مسلحين مجهولين    الدورة-بغداد   دعامل خدمة في نادي الصي/ اعزب  / 1979  27/9/2004  نعيم آورآيس آريتو  224
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    28/9/2004  عزيز ايلو بولو  225

اء توج          تلكيف-نينوى   من اهالي تلكيف/ متزوج  / 1970مواليد   28/9/2004  جميل توما يونان  226 ين الموصل وبيجي اثن هه من الموصل    قتل في الطريق ب
  الى بغداد

  قتل من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه في بغداد   الدورة-بغداد   معاون مدير المختبرات االنشائية  2004ايلول   عصام سعيد بنو  227

وال في     / مجهولين  قتل بعد اختطافه في سامراء من قبل            بغداد الجديدة-بغداد   اعزب   / 1970مواليد   12/10/2004  بشار يعقوب نعمو   228 وجد مقت
  .مستشفى الطب العدلي ببغداد

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  الموصل  نجار  / 1981مواليد  13/10/2004  عدنان توما  229
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  موصل  من اهالي الموصل / 1980مواليد   14/10/2004  سعد عدنان توما  230

بوداغ موشي ياسمين   231
  . قتلت في تفجير عبوة ناسفة في منطقة الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   متزوجة / 1963مواليد   15/10/2004  جماني

ليليان ساهر جرجيس   232
د   15/10/2004  خمورو ة  / 1998موالي وداغ  / طفل مين ب ة ياس ابن

  لدورة ببغداد قتلت في تفجير امام عجلة امريكية في منطقة ا   الدورة-بغداد   اعاله
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ة       نينوى  من اهالي باطنايا/ اعزب /  1973مواليد   20/10/2004  عمار عزيز اوراها  233 ي منطق يارته ف لب س د س ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . الرمادي–القائم 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  بغداد  مترجمة  21/10/2004  ليلى عادل آاآا  234

ضياء يوسف يعقوب   235
 حي – برطلة –نينوى   متزوج وله ولدان / 1968مواليد   23/10/2004  بهنام

  المعلمين
و            قتل في حادث سيارة نتيجة مضايقته لرتل امريكي في منطقة اب

   بغداد-غريب 

د   25/10/2004  رعد اندراوس يوسف  236 د     / 1978موالي ل واح ه طف زوج ول / مت
  . الدورة–ى يد مسلحين مجهولين في بغداد قتل عل   دورة-بغداد   مترجم

ال        / 1964مواليد    29/10/2004  معن يوسف  237 ة اطف ه  / متزوج وله ثالث ل
  .قتل على يد مسلحين مجهولين  في الدواسة بالموصل   دواسة-الموصل   محل لالدوات الكهربائية

سنا توما اسطيفان   238
د   30/10/2004  سكمن  زوج  / 1954موالي ب/  مت رآة نائ دير ش  م

ة         الموصل  نفط الشمال ي منطق يارته ف ود س و يق سلحة وه ة م ل مجموع ن قب ل م قت
  البلدية بالموصل

رئيف صليبا يوسف   239
د   6/10/2004  القصاب زوج  / 1960موالي دة  / مت ة واح ه  طفل / ل

عمله قتل اثر انفجار عبوة ناسفة على الطريق المؤدي الى موقع      آرآوك .مهندس في شرآة نفط آرآوك 
  .في آرآوك

  .قتل في الموصل على يد مسلحين مجهولين    مدير مدرسة في الموصل  7/10/2004  وعد القطان  240
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد   الدورة-بغداد    متزوج1958مواليد   2/11/2004  عامر عبد االحد ايوب  241

ي          الدورة-بغداد   اطفال 3متزوج وله  / 1966مواليد   2/11/2004  عالء اندراوس دنخا  242 ولين ف سلحين مجه ع م شرطة م ة ال تباك دوري اء اش ل اثن قت
  . بغداد ، جرحت زوجته ايضا في الحادث–الدورة 

عماد جميل عبوش   243
ا                 الحمدانية-نينوى   متزوج  وله طفلين / 1972مواليد   2/11/2004  يونان ه ب ام ووجدت جثت سبعة اي ه ب د اختطاف لقرب من معسكر     قتل بع

  .الغزالني بالموصل 

مادلين حنا مرقس   244
  3/11/2004  )نادية(

مدرسة جامعية في   / متزوجة   / 1958مواليد  
الي   / في الطب البيطري   / جامعة بغداد    من اه

  زاخو
د   –قتلت على يد مسلحين مجهولين في طريق االردن               الدورة-بغداد  داد عن  بغ

  .ناحية الكرمة التابعة للفلوجة

داد    حي الرياض–بغداد   من اهالي النيروي / 1969مواليد   13/11/2004  اسحق شيبا صليوا  245 ق بغ ى طري ل عل ى -قت ر عل يم ، عث ة العظ ي منطق وك ف  آرآ
  .22/12/2004جثته في مستشفى بعقوبة في 

  .د مسلحين مجهولين في حي الجهاد ببغدادقتل على ي   بغداد الجديدة–بغداد   متزوج / 1969مواليد   14/11/2004  مازن سامي ميخائيل  246

 حي – برطلة –نينوى   اعزب / 1980مواليد   17/11/2004  منتصر اسعد متي  247
   الدواسة-قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   العذراء

 حي – برطلة –نينوى   شاب اعزب  / 1991مواليد   17/11/2004  بشار اسعد متي   248
   الدواسة-لحين مجهولين في الموصل قتل على يد مس  العذراء

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   موصل جديدة–نينوى   من اهالي تللسقف/ اعزب  / 1973مواليد   18/11/2004  نزار قرياقوس جبو  249

ي م    الدورة-بغداد   اعزب / 1975مواليد   21/11/2004  سامي ايشو خوشابا  250 ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل ق قت ي طري وى ف ة نين حافظ
  .توجهه الى بغداد
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سرخدون ايليا القس   251
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آمب سارة ببغداد   آمب سارة–بغداد   متزوج وله طفلتين / 1977مواليد   21/11/2004  اوراها

صباح موسى آرومي   252
  قضاء بيجي  متزوج / 1949مواليد   30/11/2004  عبادة

ق بيج ى طري ل عل ه  قت القرب من ة ب يارة مفخخ ار س د انفج ي عن
شرآة         على رتل امريكي حيث آان يعمل على سحب سيارة تابعة ل

  .نفط بيجي

   حي السالم–بغداد   متزوج  وله طفلين / 1977مواليد   1/12/2004  ليث حكمت خضر اشو  253
تم قطع راسه من قبل مسلحين مجهولين بعدما اختطف من موقع     

شرآات     دى ال ي اح ه ف ين   عمل ي المهندس ي ح ة / ف / المجموع
  .الموصل

   بغداد-قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور    بغداد الجديدة-بغداد    اعزب  / 1969  5/12/2004  هيثم يوسف ساآا  254

رعد اوغسطين   255
رة     7/12/2004  قرياقوس ف واذن وحنج صاص ان وراه اخت / دآت

  متزوج وله اطفال / 1967مواليد 
 حي – برطلة – نينوى

  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الرمادي في عيادته  المعلمين

  .قتل بعد اختطافه على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى   اوالد4متزوج وله  / 1962مواليد   9/12/2004  صباح هرمز ادم  256

د مفرق تلكيف                    ينوىن   اطفال5متزوج وله  / 1955مواليد   11/12/2004  سالم بطرس جرجيس  257 ه عن د اختطاف د مسلحين مجهولين بع قتل على ي
  .  نينوى–ووجدت جثته في حي اليرموك بالموصل 

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   دورة-بغداد   يعمل سائق في شرآة نفطية  12/12/2004  ريمون يوخنا ارام  258
  لى يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل ع  بغداد  مهندس  15/12/2004  صباح حنا اوراها  259
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد الجديدة–بغداد    1971مواليد   16/12/2004  ابتسام بتيو اوراهم  260
 ).نفس الحادث اعاله( قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد   1980مواليد   16/12/2004  ايناس بتيو اوراهم  261

د   20/12/2004  يعقوب ججونجاح   262 ف    / 1947موالي الي تلكي ن اه زوج / م مت
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  / اوالد 3وله 

موسى يوسف عزيز   263
  . السعدون–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد  من اهالي الحمدانية / 1960مواليد   2004  نديري

  . الدورة–قتل في انفجار عبوة ناسفة على سيارته في بغداد   الدورة-بغداد  مترجم  2004  فردريك زيا مندو  264
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   الدرآزلية-موصل    نينوى-من اهالي برطلة  / 1975مواليد  2004  اديب متي يوحنا  265
   مجهولين في الموصلقتل على يد مسلحين     نينوى-من اهالي تللسقف   2004  اثير امير شابا  266
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي نينوى  2004  بسام زرا  267
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  بهاء صبيح عبد  268
 ولين في بغدادقتل على يد مسلحين مجه     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  ديلون امير هرمز  269
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية القوش  2004  حكمت توما توال  270
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  هاني حبيب حنا  271
 سلحين مجهولين في بغدادقتل على يد م     نينوى-من اهالي قرية تلكيف  2004  نبيل ولسن وليم  272
 قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  وسيم صباح عبد  273
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قضاء الحمدانية  2004  زيا فرنسو بطروزي  274
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  قتل خالل انفجار في بغداد    نينوى -من اهالي قضاء تلكيف  2004  عمار عبد االحد بقا  275
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  غالي جميل نعمو  276
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية القوش  2004  فخري متيكا وزي  277
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    ى نينو-من اهالي تللسقف   2004  فائز متي يوسف  278
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي تللسقف   2004  ماهر رحيم مروآي  279
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  ستيفن عماد حازم  280
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-طنايامن اهالي قرية با  2004  سالم طوبيا ججو  281
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد     نينوى-من اهالي قرية باطنايا  2004  انيتة سعد سامي  282
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  2004  نجمة داود آاآوز  283
  . حي الشرطة–قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    حي الشرطة–بغداد    دهوك-قرية درآني من اهالي   2004  زيا اسبانيا ياقو  284
  .قتلت مع عائلتها بالكامل في  الدورة ببغداد   حي الشرطة–بغداد    دهوك-من اهالي درآني  / 1990مواليد   2004  زينة زيا اسبانيا  285

سامي شليمون   286
  دهس من قبل دبابة امريكية في سيارته في منطقة تكريت    آري باص–دهوك   اعزب  / 1980مواليد   4/1/2005  اسماعيل

  قتل من قبل مسلحين مجهولين في بغداد   آراج امانة–بغداد   له بنت واحدة  / 1960مواليد  8/1/2005  جوني يونان زيا  287
  . الرمادي–هولين في منطقة هيت قتل على يد مسلحين مج  نينوى  اعزب  / 1981مواليد   8/1/2005  الن اديب ياقو  288
289  
ي        بغداد    8/1/2005  جوزيف توما وزوجته  290 رأس ف وعي ال دا مقط ولين ووج سلحين مجه د م ى ي تال عل ق

  .بغداد

د   10/1/2005  ) يوليا(يونية ياقوشابا  291 ا  1972موالي ة له ات  5 متزوج ن /  بن م
دت م   بغداد الجديدة–بغداد    دهوك-اهالي قرية سردراف  ي       وج ولين ف سلحين مجه د م ى ي ا عل د اختطافه ة بع قتول

  .نينوى
  .قتلت اثناء مواجهات بين القوات االمريكية ومسلحين في نينوى   الحمدانية-نينوى    اطفال6متزوجة ولها  / 1964مواليد   10/1/2005  ميسون يعقوب ششا  292

نمرود  عيسى يعقوب   293
ة              الحمدانية-نينوى    اطفال9متزوج وله  / 1958مواليد   13/1/2005  اسطيفو قتل اثناء مواجهات بين القوات االمريكية والمسلحين في منطق

  .نينوى/ الصناعة 

روني منير فرج   294
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد الجديدة–بغداد     25/1/2005  الصافي 

ه طف     / 1960مواليد    26/1/2005  منذر آورآيس جارو   295 من  / ل واحد    متزوج ول
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   الكرادة-بغداد   اهالي فيشخابور

  . بغداد–قتل على يد مسلحين مجهولين في الزيونة   بغداد  متزوج  / 1974مواليد   30/1/2005 فراس مؤيد ناصر قوقاب   296

درالكبرى       قتل    بغداد  عميد متقاعد / 1947مواليد   30/1/2005  مؤيد ناصر قوقاب   297 ة    /بعداآمال االنتخابات في مدرسة ب ة انتحاري عملي
  .في زيونة ببغداد

عبدالمسيح آيورآيس   298
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد الجديدة–بغداد     8/2/2005  النوفلي

  . على يد مسلحين مجهولين في حي االعالم ببغدادقتل   حي الرسالة–بغداد    اطفال3متزوج وله  / 1970مواليد   10/2/2005  مهند منير يعقوب  299
  . شارع فلسطين–قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد    بغداد الجديدة–بغداد   اعزب  / 1978مواليد   13/2/2005  امجد انور سليمان  300
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رة     15/2/2005  زهور اشور  301 نة اخي ة س ة  / طالب ة الهندس ة / آلي جامع
ى   البصرة  البصرة ت عل ي  قتل ا ف ع زمالئه ت م دما آان ولين عن سلحين مجه د م ي

  رحلة الى متنزه االندلس في البصرة

د   16/2/2005  خالد افرام موميكا  302 ه   / 1970موالي زوج ول ال 5مت ن /  اطف م
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة   الدورة-بغداد   اهلي الحمدانية

وسام الياس سعيد   303
اميع         منطقة العالوي–بغداد   اعزب / 1981مواليد   22/2/2005  شوشندي ع مج ات م ة مواجه ة نتيج وات االمريكي د الق ى ي ل عل قت

  .مسلحة في بغداد

د   24/2/2005  بثيو شمعون بثيو  304 د     / 1947موالي ل واح ه طف زوج ول / مت
  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   مهندس

اريخ                  بغداد  دآتور  29/2/2005  حسام عاوش توما  305 داد بت ه ببغ ه من منزل د اختطاف ولين بع قتل على يد مسلحين مجه
16/2/2005.  

ران  في الخطوط         / 1952مواليد    2005شباط   ضياء جرجيس اسحق  306 مهندس طي
  .دورة ببغدادقتل على يد مسلحين مجهولين في ال   الدورة-بغداد   من اهالي برطلة/ الجوية العراقية 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين  في الموصل  نينوى    2005/شباط  اليسا نور  307
  .قتل على يد مسلحين مجهوليين في الموصل   الموصل-نينوى   مصور تلفزيوني  2005/ 3 /14  حسام هالل سرسم  308

سعد ايوب سليمان   309
داد     بغداد الجديدة–د بغدا   اطفال3متزوج وله  / 1958مواليد   15/3/2005  جوجانة ي بغ ة ف وات االمريكي د الق ى ي ل عل ران–قت احة الطي .  س

  ).وصف الحادث بالخطأ من قبل القوات االمريكية(

د   17/3/2005  وائل يوسف يعقوب  310 الن    / 1963موالي ه طف زوج ول د / مت عمي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في محافظة آرآوك   بغداد  شرطة

  .قتل على يد مسلحين مجهولين امام محله في الدورة ببغداد   الدورة-بغداد    اطفال5متزوج وله /  سنة 45العمر   22/3/2005  يوناآريم اسطيفو ا  311

 حي – برطلة -نينوى   متزوج وله طفل واحد / 1973مواليد   24/3/2005  خالد وليد زآو  312
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد  العذراء

الي   / اوالد    5متزوج وله / 1953مواليد  5/4/2005  صباح صادق زورا  313 من اه
  قتل في بغداد على يد مسلحين مجهولين  نينوى  تللسقف

قتل نتيجة حادث سير بسبب مضايقته من قبل مسلحين مجهولين             حي المعلمين–برطلة   اعزب / 1973مواليد   6/4/2005  باسل شيت نوح  314
  .في نينوى

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  الجامعة المستنصرية/ استاجير في آلية الطب    12/4/2005  سام قرياقوس توماسح. د  315

شعب              الحبيبية–بغداد   متزوج  14/4/2005  رعد شابا بطرس  316 قتل اثر مهاجمة محله الخاص بالمواد الغذائية في منطقة ال
  .ببغداد

  .قتل برصاصة طائشة اخترقت نافذة غرفته في الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   من اهالي القوش / 1952مواليد   25/4/2005  اسحق حبيب مروشا  317

 حي – برطلة –نينوى   متزوج وله ولدان / 1975  1/5/2005  بيرج ميناسكان بانوس  318
   حي الصناعة–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   السالم

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة ببغداد   الدورة–بغداد    اطفال5متزوج وله  / 1952مواليد   2/5/2005  ريوسف سليمان منصو  319
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي منطقة عقرة / 1958مواليد   2/5/2005  ميخائيل هاويل صليوا  320
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  .قتل بالخطا برصاص الحرس الوطني بين الموصل وبرطلة   الدرآزلية-موصل   متزوج وله ولد واحد  / 1981د موالي  4/5/2005  رائد يوسف ايشو خونا  321

ز التطوع للجيش                     البياع-بغداد   موظف في الشرآة العراقية / 1983مواليد   5/5/2005  اياد نصير فكتور  322 ام مبنى مرآ قتل في انفجار سيارة مفخخة ام
  .ادالعراقي في حي العامل بغد

ليث زهير جبرائيل   323
  .قتل بسقوط صاروخ بشكل عشوائي على البيت في الموصل   حي السكر–الموصل   1977مواليد   18/5/2005  الياس حنا حودي

  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة-بغداد   من اهالي قرية القوش   2005/ايار  آريم ايليا ابونة  324
   بغداد-قتل من قبل مسلحين مجهولين في طريق رمادي    باطنايا-نينوى   سائق / 1947مواليد   2005/ايار  س عزيز آاآوسمسمو  325
  قتل على يد القوات االمريكية في الموصل  نينوى  من اهالي برطلة / 1955مواليد   28/6/2005  سامي متي اسحاق  326
  .قتل امام داره ببغداد اثر هجوم من قبل مجموعة مسلحة    دورة-بغداد   زوج  مت/ 1963مواليد   4/7/2005  يونادم خنا شمعون   327

د   5/7/2005  رجينة انويا آورآيس  328 ة  / 1945موالي ار / متزوج ي مط ل ف تعم
داد       بغداد الجديدة–بغداد   بغداد ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ار  -قتل ق المط (  طري

  )تعرضت حافلتهم الى هجوم مسلح

د   5/7/2005  دية داود بطرسنا  329 ة  / 1968موالي ار / متزوج ي مط ل ف تعم
داد      البتاوين-بغداد   بغداد ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ار –قتل ق المط (  طري

  ).نفس الحادث اعاله 

سل    البتاوين-بغداد   تعمل في مطار بغداد/ باآر  / 1970مواليد   5/7/2005  وفاء داود بطرس   330 د م ى ي ت عل داد  قتل ي بغ ولين ف ار –حين مجه ق المط (  طري
  ).نفس الحادث اعاله 

نفس  (  طريق المطار  –قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد     البتاوين-بغداد   يعمل في مطار بغداد/ اعزب  / 1972مواليد   5/7/2005  ارآان داود بطرس  331
  ).الحادث اعاله 

داد      البتاوين-بغداد   تعمل في مطار بغداد/ ر باآ / 1970مواليد   5/7/2005  سوسن نجيب  332 ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ار –قتل ق المط (  طري
  ).نفس الحادث اعاله 

  قتلت على يد مسلحين مجهولين     نينوى-من اهالي آرمليس   5/7/2005  ندى داود بطرس  333

ع       حي الزهور–موصل   دانمتزوج وله ول / 1963مواليد / صيدلي   7/8/2005  نوئيل بطرس شماس  334 ه م د اختطاف ي الموصل بع ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .شقيقته ، تم تحرير شقيقته بعد دفع فدية

ة         الدورة-بغداد   من اهالي قرية دهي/ اعزب  / 1982مواليد   9/8/2005  سرآون ايشو حسقيال  335 ي منطق ولين ف سلحين مجه ين م صل ب تباك ح ر اش ل اث قت
  .غدادالميكانيك بب

سمير يلدا جرجيس   336
  23/8/2005  خمرو

د  ت    /  1947موالي دان وبن ه ول زوج ول / مت
ساعد    تاذ م وراه اس ة االدارة / دآت آلي

  الجامعة المستنصرية/ واالقتصاد 
قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد بعد اختطافه بالرغم من               الدورة–بغداد 

  .                  دفع الفدية

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    26/8/2005   اديب توماسعد  337

د   26/8/2005  متي شمعون زورا  338 ه  / 1950موالي زوج ولدي من /   اوالد 4مت
   برطلة-نينوى  اهالي برطلة

زي      دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
ة بر   ة تعبئ ن محط از م شتري الغ ان ي دما آ سكري عن ة الع  –طل

  .نينوى
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د   26/8/2005  نبيل اآرم امونا  339 دان   / 1968موالي ه ول زوج ولدي ن /  مت م
   برطلة-نينوى  اهالي برطلة 

زي      دون ال وعتين يرت ين مجم ار ب الق ن ادل اط اء تب ل اثن قت
ة     ة برطل ة تعبئ ن محط از م شتري الغ ان ي دما آ سكري عن  –الع

  .نينوى

صباح اوراها آيكا   340
د مو  4/9/2005  نداس ه   / 1956الي زوج ول ال 7مت ن /  اطف م

  قتل اثناء حادث تفجير في محافظة الموصل   القوش-موصل   اهالي القوش 

قتل على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارته باالسلحة الخفيفة        عقرة-دهوك   اعزب / 1971مواليد   13/9/2005  امير يونان بهنام  341
  .في نينوى

د   22/9/2005  نينوس نيسان فيليبس  342 زوج  / 1975موالي وزيرة / مت ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد –قتل على طريق القناة    نعيرية-بغداد   باسكال وردا

د   22/9/2005  داني نيسان فيليبس  343 زب  / 1978موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  عة مسلحةمن قبل مجمو/  بغداد –قتل على طريق القناة    نعيرية-بغداد   باسكال وردا

د   22/9/2005  ماهر منيب حنا   344 زب  / 1975موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد –قتل على طريق القناة    تلكيف-موصل   باسكال وردا

د   22/9/2005  جوني يوحنا داود جونا  345 زب  / 1978موالي وزيرة / اع ة ال حماي
  من قبل مجموعة مسلحة/  بغداد – على طريق القناة قتل   قرية الداؤدية–دهوك   باسكال وردا

ي     الغدير-بغداد    متزوج وله طفل واحد1965مواليد   25/9/2005  صالح بشير القس  346 ولين ف سلحين مجه ل م ن قب ار م ر اطالق الن ام داره اث ل ام قت
  .منطقة الغدير  في بغداد

  .قتل على يد مسلحين مجهولين بين قرية شيوز ودهوك   المنصورية-دهوك   والد ا3 متزوج وله 1958مواليد   4/10/2005  انور يوسف حنا  347

ميخائيل سيروان   348
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  مهندس  29/10/2005  ميخائيل

ى طريق تك  بغداد  من اهالي قرية قره ولي  2/11/2005  يونان غريب القره ولي  349 ولين عل د مسلحين مجه ى ي ل عل ان قت دما آ ريت عن
  قادما من سوريا الى بغداد 

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة امام مطعم ابو نواس ببغداد   الدورة-بغداد   اعزب / 1986مواليد   9/11/2005  عمار ياسر عيد  350
  . ابو نواس ببغدادقتل اثر انفجار سيارة مفخخة امام مطعم   الدورة-بغداد   اعزب / 1976مواليد   9/11/2005  روني ياسر عيد  351
  قتل على يد مسلحين مجهولين في تكريت   بغداد الجديدة–بغداد    اعزب1984مواليد   14/11/2005  زيا نمرود زيا  352

ة      15/11/2005  سنان مؤيد. د  353 شفى الحمداني ي مست صائي ف ب اخ  -طبي
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  نينوى

ريمون اسطيفان   354
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قرية الداؤودية / 1983مواليد   26/11/2005  ااوراه

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   الحمدانية-نينوى   من اهالي الحمدانية/ اعزب 1986مواليد  29/11/2005  يوسف نبيل اسماعيل   355
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل   حي التحرير–نينوى    اعزب 1980يد موال  29/11/2005  آورآيس بريخا يوخنا  356



  

  
Mob: 964 (0) 7901448651 Tel: 964 (1) 5410916 E-mail: info@hhro.org Website: www.hhro.org 

د   2/12/2005  سرمد بهنان ابراهيم  357 ت   /1974موالي د وبن ه ول زوج ول / مت
رطة      آرآوك  شرطي ي ش ه ف ة واجب اء تأدي ولين اثن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  .آرآوك
  تل على يد القوات االمريكية في الموصلق  نينوى  من اهالي القوش  2005  نائل صبري عوسجي  358
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2005  ايمن ايشو   359
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    2005  فارس ايشو  360
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  2005  رائد خليل ابلحد  361
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  2005  نعمورعد هرمز   362
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  2005  موسى عزيز آاآوش  363
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  2005 مظفر هادي سمو عيس  364
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    باطنايامن اهالي   2005  ميخا عزو عوديش  365

بهنام مارزينا داؤد   366
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي الحمدانية / 1951مواليد   2005  قصاب

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية الداؤودية / 1964مواليد   2005  جبرائيل يلدا آوريال  367

جيمس بنيامين   368
د    2005  خوشابا ي     /  1967موالي ي ف ة ده الي قري ن اه م

  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   بغداد الجديدة–بغداد   آان يعمل في مدينة بلد شمال بغداد/ دهوك 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة  2005  داود عبديش هرمز  369
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية الداؤودية   2005  ابلحدآمال قرياقوس   370
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف  2005  وعد رؤوف آانون  371

خيري عبد المجيد   372
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    من اهالي برطلة  2005  فتوحي

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنابا  2005  بطرسفريد قرياقوس   373
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنابا  2005  سالم عزيز موشي  374
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى    من اهالي قرية تللسقف / 1961مواليد   2005  سمير فرنسو ججو  375
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2005   غانم طوبياصفاء  376
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قضاء تلكيف  2005  نبيل جميل آندوري  377
   بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين في  بغداد  . نينوى–من اهالي برطلة  / 1987مواليد   2005  عدنان متي بهنان  378
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قرية باطنايا  2005 عدي عبد المسيح آتوال  379
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قرية تللسقف  2005  ابلحد صليوا شمكنا  380

  381  الموصل
382  

دليلة وابنتها انيتا 
  ا على يد مسلحين مجهولين في حي الزهور بالموصلقتلت  نينوى  من اهالي الموصل / 1985مواليد   2005  تيادورس هرجو

ليث خضر بهنام   383
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية / 1974مواليد   2005  الصباغ
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  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة–غداد ب  متزوج وله ولد وبنت  / 1962مواليد  1/1/2006  اياد لوقا الزار   384
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك   رحيماوة-آرآوك    متزوج1945مواليد   1/1/2006  يوخنا ياقو الديراني   385

 عرصات –بغداد   مترجم لغة انكليزية  8/1/2006  الن غازي   386
  ين في بغدادقتل على يد مسلحين مجهول  الهندية

اوين                البتاوين-بغداد   اعزب / 1974مواليد   19/1/2006  مؤيد عبودي داود  387 ام مسجد في البت قتل اثناء انفجار عربة مفخخة وضعت ام
  .ببغداد

اوين      قتل اثناء انفجار عربة مفخخة وض          البتاوين-بغداد   متزوج وله ثالثة اطفال / 1963مواليد   19/1/2006  مخلص عبودي داود  388 ام مسجد في البت عت ام
  .ببغداد

ه     بغداد الجديدة–بغداد   اعزب / 1983مواليد   26/1/2006  فائز فخري عزيز  389 ع عمل اء خروجه من موق ولين اثن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .ببغداد

  لعذراء آرآوكقتل اثر انفجار امام آنيسة مريم ا   عرفة-آرآوك   شاب / 1993مواليد   29/1/2006  فادي رعد الياس  390

ى          االمين االولى–بغداد    اطفال صغار3لديه  / 1967مواليد   17/2/2006  ماهر توما حنا  391 ين االول ي االم ة ح ي منطق ة ف يارة مفخخ ار س ي انفج ل ف قت
  .ببغداد وذلك بعد خروجه بدقائق من المنزل 

م           حي القادسية–ينوى ن  مهندس/ متزوج وله ولدان  / 1968مواليد   24/2/2006  نعمت متي جدو  392 ة ل ب فدي ه وطل د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .يستطع دفعها في الموصل

  .قتل اثناء انفجار سيارة مفخخة امام مسجد ببغداد   االمين االولى –بغداد   متزوج وله ثالثة اطفال / 1967مواليد   27/2/2006  صباح توما حنا  393
  .قتل اثناء انفجار سيارة مفخخة امام مسجد ببغداد   النعيرية-بغداد   اعزب / 1979مواليد   27/2/2006  اثير وليد حنا  394
  قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة المنصور في الموصل  نينوى   اوالد8متقاعد وله  / 1936مواليد   5/4/2006  توما هرمز توما  395
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة-بغداد    اوالد3 وله متزوج / 1949مواليد   6/4/2006  شمشون اويشا هوريا  396
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة النعيرية ببغداد   النعيرية-بغداد   متزوج وله ولدان / 1976مواليد   6/4/2006  رعد بنيامين خوشابا  397
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   المشتل-بغداد    اوالد  3زوج وله مت / 1945مواليد   6/4/2006  نجيب جرجيس هرمز  398
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد   الدورة-بغداد  اعزب / 1986مواليد   25/4/2006  جيمس جميل سوالقا  399
  قتل على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  رفة ع-آرآوك    اوالد6متزوج وله  / 1956مواليد   25/4/2006  سالم مناتي يوسف  400
  )غير معروفة الدوافع والتفاصيل(قتل من قبل القوات االمريكية    باطنايا-نينوى    اوالد5متزوج وله  / 1953  29/4/2006  فرج شعيا مروآي  401
  . يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة ببغداد قتل على   الدورة-بغداد    اطفال3متزوج وله  / 1960مواليد   13/5/2006  رائد فرج زيا جميل  402
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    14/5/2006 عبد الكريم هرمز بحودا  403
  قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى   برطلة-نينوى   متزوج وله طفل واحد / 1976مواليد   30/5/2006  رعد يوسف  404
  . منطقة االمين االولى–قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في بغداد    النعيرية-بغداد   متزوج / 1960مواليد   30/5/2006  ايشايا يوسف  405

ا      / 1981مواليد    30/5/2006  بان يوسف نونا القس   406 ال    3متزوجة وله من  /  اطف
  .52 شارع –قتلت اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد   بغداد  اهالي القوش

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد   النعيرية-بغداد    اطفال3متزوج وله  / 1967مواليد    30/5/2006  مؤيد هرمز لوقا  407
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  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد   النعيرية-بغداد   طفل / 1998مواليد   30/5/2006  الياس بويو الياس  408

  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد   النعيرية-بغداد   طفل / 1995مواليد   30/5/2006  انس جميل متي  409

رامي صباح فرنسي   410
  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة بمنطقة االمين االولى ببغداد   االمين االولى–بغداد    سنة16العمر  / 1990مواليد   30/5/2006  صادق

  قتل على يد مسلحين مجهولين امام داره في البصرة   المعقل-البصرة   مهندس آهرباء/ اعزب   2/6/2006  ير  يوسفصفاء الب  411

ي         آرمليس-نينوى  من اهالي آرمليس/ متزوجة  / 1973مواليد   3/6/2006  رحيمة الياس شعيا  412 ور ف ع العط ا لبي ي محله ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل قتل
  .وصلمنطقة الدرآزلية بالم

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  طالب جامعي   7/6/2006  رشد نوئيل عيسى  413

د   11/6/2006  نينوس ادم شمعون  414 رين   / 1985موالي ة النه ي جامع ب ف طال
دما                     اربيل  اعزب/ قسم الحاسبات/ آلية الهندسة  داد عن رادة ببغ ة الك ر انفجار سيارة مفخخة في منطق قتل اث

  .دا هو وزمالئه من الجامعةآان عائ
  قتل في انفجار بمنطقة بغداد الجديدة  بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية / 1975مواليد   13/6/2006  غزوان وليد توما حراق  415

ه               آرآوك  مفوض في شرطة المرور / 1799مواليد   1/7/2006  عالء زهير ابراهيم  416 وا علي دما اطلق د مسلحين مجهولين بع ى ي دما   قتل عل ار عن  الن
  .آان يقوم بواجبه بتنظيم حرآة السير في احد مناطق آرآوك

ى                    بغداد  1964 مواليد –اعزب   1/7/2006  نصير يعقوب شعيا  * ور عل م العث ه ، وت د اختطاف قتل على يد مسلحين مجهولين بع
  .جثته في مدينة الصدر ببغداد

  .قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في السوق العربي ببغداد  بغداد   اهالي القوشمن/ متزوج وله ابن واحد   8/7/2006  نزار جرجيس داود  417

سلوان صباح جبار   418
  .قتل بانفجار سيارة مفخخة في شارع المحافظة  في آرآوك  آرآوك  من اهالي آرآوك  21/7/2006  نعوم

ه  / خريج اعدادية التجارة     / 1973مواليد    6/8/2006  بسام شمعون حكيم  419 لدي
  بغداد  آاسب/ ء  ابنا3

وم      ه ي د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل  3/8/2006قت
دارها        ة مق ة فدي ت عائلت داد ودفع يارته ببغ ود س ان يق دما آ عن

ى 30.000 افة ال ل  10.000 دوالر باالض ه قب ت بمعيت  دوالر آان
  اختطافه بالرغم من ذلك وجدت جثته في الطب العدلي ببغداد 

اخيقر آورآيس   420
اء                     آوندي آوسا–دهوك   1968مواليد   8/8/2006  عوديشو م الق ة المجاورة ، وت ة اآمال قتل من قبل مسلح آردي من قري

  .القبض عليه من السلطات في دهوك

ارام خليل اوراها   421
  زعفرانية ببغدادقتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة ال  بغداد  من اهالي بطنايا/ في العشرينات من العمر   13/8/2006  بيوس الكاآوش

د   17/8/2006  غسان عزت روفا  422 نفط     / 1968موالي رآة ال ي ش ل ف ان يعم آ
  .قتل على يد مسلحين مجهولين خارج بغداد   بغداد  اعزب/ ببغداد 

  قتل في انفجار ببغداد  بغداد  مهندس  31/8/2006  مناف حسني يوسف  423
  قتلت في انفجار بمنطقة بغداد الجديدة  بغداد   نينوى-ن اهالي الحمدانية م / 1975مواليد   1/9/2006  باسمة ايليا آورآيس بلو  424
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  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد   نينوى-من اهالي قرية آرمليس   5/9/2006  بولس الطون هرمز  425

دما          قتل ذبحا على ي     الموصل   سنة52آاهن طائفة السريان االرثدوآس   11/10/2006  القس بولس اسكندر  426 ومين عن ه بي د اختطاف د مسلحين مجهولين بع
  . الموصل–آان يصلح سيارته في حي الصناعة الجانب االيسر 

د   5/10/2006  فالح يوسف زرا  427 ه   / 1961موالي زوج  ول اء 3مت ن /   ابن م
داد حيث                بغداد الجديدة–بغداد   اهالي القوش قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة آمب سارة ببغ

  .ل عمله وهو محل لالدوات االحتياطية للسياراتمح

الدآتور جوزيف   428
اء توجهه       –قتل على يد مسلحين مجهولين في بعقوبة          ديالى  دآتور اخصائي جلدية وتناسلية  14/10/2006  فريدون بطرس الى اثن  دي

  لعمله في مستشفى بعقوبة

ارآان صباح يوسف   429
ى          قتل على يد    بغداد  شاب  22/10/2006  آساب ر عل ه ، وعث د اختطاف  مسلحين مجهولين ببغداد بع

  .جثته بعد ايام من الخطف

مارفن موفق عمانوئيل   430
د   29/10/2006  خزمي ة   / 1984موالي ة ثالث ب مرحل ة / طال آلي

  بغداد  الزراعة
ا  رب شارع حيف ه ق د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

وازم الجام            شراء بعض الل ا ل ان ذاهب ى       ببغداد وآ ر عل ة ، وعث عي
  .جثته في اليوم الثاني من االختطاف

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   زيونة-بغداد   متزوج وله ولد واحد / 1966مواليد  2006/ 1تشرين  صباح عبد الكريم  431
   نينوى-د مسلحين مجهولين في الحمدانية قتل على ي   الحمدانية-نينوى   رئيس حرآة تجمع السريان المستقل  23/11/2006  ايشوع مجيد هدايا  432
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في الدورة ببغداد  بغداد  من اهالي تلكيف  29/11/2006  حسقيل اسحق بنيامين  433

القس المهندس منذر   434
د ا            الموصل  رئيس الكنيسة االنجيلية بالموصل  1/12/2006  السقا ة    قتل في الموصل على يد مسلحين مجهولين بع ه الربع ختطاف

  .ايام
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    17/12/2006  مازن ادمون عبدال  435
  قتلت في سوق الدورة ببغداد على يد مسلحين مجهولين   الدورة-بغداد   متزوجة  17/12/2006  جينا انويا نمرود  436

نينوس بطرس   437
  ارسيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدةقتل في انفج  بغداد    13/12/2006  قرياقوس البازي

زلهم                بغداد  1989مواليد   23/12/2006  ريان تحسين خضر  438 رة من قتل على ايدي الجنود االمريكان عمدا اثناء مداهمة قوة آبي
  .في الغزالية ببغداد وقد قدم االمريكان اعتذارهم لذويه فيما بعد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة / 1957مواليد   1/2006آانون  خيري جرجيس بولص  439
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي باطنايا  2006  مشتاق صليوة آرومي  440
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية هيز / 1978مواليد   2006  ماجد اسحاق  441
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة / 1940واليد م  2006  ابراهيم دانيال دنحا  442
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي تللسقف  2006  الن سامي آورآيس  443
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة / 1950مواليد   2006  اسحق ابراهيم رفو  444

بسام خضر يوسف   445
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قضاء الحمدانية /  1973مواليد   2006  وشعب

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية القوش  2006  جالل خوشابا  446
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  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا   2006  ديفيد صباح لوقا  447
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      2006  اصر بطرسثامر ن  448
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف  2006  هيثم صباح عوديش  449
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  عماد بطرس اوراها  450
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    لةمن اهالي برط  2006  عالء اسحاق خضر  451
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  عمار سوالقا شمعون   452

نزار يوسف بولص   453
ر                بغداد  من اهالي قضاء الحمدانية / 1968مواليد   2006  عبادة د تواجده ق رادة عن ب قتل في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الك

  احد الكنائس في بغداد
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  فائق ناصر بطرس  454
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية تللسقف / 1956مواليد   2006  رمزي حسقيل ميخا  455
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    رطلةمن اهالي ب /  1969مواليد   2006  رغيد فهمي ابراهيم  456
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  ستيفن وليد عزيز  457
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي برطلة  2006  سعد عبد المسيح جميل  458
   على يد مسلحين مجهولين في بغدادقتل    من اهالي قرية القوش  2006  سالم جرجيس آمون  459
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  صباح اديب ياقو  460
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي قرية باطنايا  2006  آورآيس نوح شموآا  461
   على يد مسلحين مجهولين في الموصلقتلت     نينوى-من اهالي برطلة   2006  منى عبد اهللا بولص  462

سالي متي ميخا   463
  قتلت برصاصة القوات البريطانية في البصرة  البصرة   نينوى-من اهالي قرية القوش / باآر   8/1/2007  سكماني

ل       برطلة    9/1/2007  سميرة شمعون   464 ي الموص ولين ف سلحين مجه د م ى ي ت عل ي  / قتل ل ف تعم
  .مستشفى السالم

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى  قرية شيوز/ من اهالي دهوك   10/1/2007  ن جميل يوناناردوا  465
  . العامرية–قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة بغداد   آرمليس   اعزب- 1975مواليد   13/1/2007  مالك منصور بهنام  466

طارق صبيح يوحانا   467
 الحمدانية –نينوى   متزوج/ 1980مواليد   13/1/2007  جلو

  )الحمدانية(

ي    سي ف ائق تاآ ل س ان يعم ولين ، آ سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
الموصل ، وتم انزال االشخاص الذين يستقلون السيارة وتم اخذه        

  .وتعذيبه وقتله
  .قتل اثر انفجار عبوة ناسفة في الموصل  نينوى  من اهالي برطلة / 1967مواليد   15/1/2007  سلوان داود متي  468
  قتل على مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    16/1/2007  صابر خليل حداد واخيه  469
  مدينة الصدر/ قتل اثر انفجار سيارة مفخخة  في بغداد    الحبيبية-بغداد     17/1/2007  فراس يوسف يعقوب   470
   ديالى–قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الخالص   وري آافانا آ–دهوك   متزوج وله ولدان وبنتان / 1959مواليد   19/1/2007  وردا صليو ا شمعون  471

472  
473  

فراس يونس بجوري 
وزوجته بان يوسف 

  اوراها
  قتال في انفجار بساحة التحريات ببغداد  بغداد    20/1/2007
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ابلحد خضر آرومي   474
  في بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين    الحمدانية-نينوى   1944مواليد   22/1/2007  حنتوش

د   24/1/2007  عكوبي يوسف بولص  475 ي  / 1957موالي ا ف ة بيناث الي قري ن اه م
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    دهوك

ى      تلكيف-نينوى   متزوج /  1979مواليد   30/1/2007  فارس دانيال يوسف  476 ور عل م العث ه وت د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .جثته في الموصل 

شكيب بولص اسحق   477
ى     نينوى  من اهالي آرمليس/ متزوج  / 1967مواليد   30/1/2007  البوتاني ور عل م العث ه وت د اختطاف ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  .جثته في الموصل 

آانون الثاني   صباح سرآون صباح  478
  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى   1979مواليد   2007

دولي      / هندسة طيران     1/2/2007   هرمز ايشواسحق  479 مدير عام مطار بغداد ال
ارات                  بغداد  2004من عام  دة عي داد باصابته بع قتل على يد مسلحين مجهولين في بغ

  .نارية وسرقوا سيارته

عبد الخالق باآوس   480
من اهالي الحمدانية   / شماس   / 1962مواليد    3/2/2007  موسى

  على يد مسلحين مجهولين بعد اختطافه ودفع الفدية قتل ببغداد   بغداد   نينوى-

فراس صباح عبوش   481
  قتل في مجزرة سوق الصدرية ببغداد  بغداد    3/2/2007  شيخو

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    12/2/2007  هيثم حازم مجيد غزالة  482

داد         الحمدانية-ية الحمدان  متزوج /  1962موالبد   13/2/2007  رعد جميل شعيا  483 ة بغ وطني  في منطق د الحرس ال ى ي ل عل اجي -قت يعمل /  الت
  .  الموصل-سائق على خط بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في شارع النضال ببغداد  بغداد  مهندس معماري  26/2/2007  وليد بحو يلدآو  484
  ي بغدادقتل على يد مسلحين مجهولين ف  بغداد    3/3/2007  رعد سعدي رجب  485

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      11/3/2007  ريمون بطرس بثيو  486

الدآتور هيثم ابرود   487
ايولوجي      / 1982مواليد    15/3/2007  براين ور ب شفى  / دآت مست

ي             بيجي-صالح الدين   بيجي العام  ه ف ن عمل ه م د خروج ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .الدين صالح –مستشفى بيجي العام 

قتل نتيجة الضرب حيث سطا على داره مسلحون وضربوا راسه              الدورة-بغداد   رجل آبير في السن/ متزوج   17/3/2007  اميجان خونا عزيز  488
  بالحائط واالرض الى ان فارق الحياة

  قتل في انفجار في آرآوك  آرآوك    19/3/2007  سامي زيتو االمراوي  489
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي الحمدانية / 1965مواليد   21/3/2007  طارق جميل عبوش  490

سرمد يوسف يعقوب   491
  الحمدانية –نينوى   اعزب /  1983مواليد   24/3/2007  آتي 

  . نينوى-في الحمدانية ) الحرس الوطني ( قتل على يد الجيش   )الحمدانية(

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك  باآر  26/3/2007  مارآريت ساعور نعوم  492
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في آرآوك  آرآوك    26/3/2007  فضيلة ساعور ناعوم  493
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  . نينوى–قتل في التفجيرات التي حصلت في قصبة تللسقف   نينوى  من اهالي تلكيف  2/4/2007  نجيب هرمز عجا  494
  . نينوى–قتل في انفجار حصل في بلدة تللسقف   نينوى  ي تلكيفمن اهال  2/4/2007  ريـفان يلدا متي  495
  . نينوى–قتلت في انفجار حصل في بلدة تللسقف   نينوى  من اهالي تلكيف  2/4/2007  حني نمرود عم بولص  496
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  قرية باطنايا/ من اهالي نينوى   6/4/2007  طالل حبيب شعيا  497

ا           الدورة-بغداد   متزوج وله ولد وبنت / 1954مواليد  9/4/2007  نعمان متي نعمان  498 د جنوده ن اح د م ل متعم ة بفع وات االمريكي د  الق ى ي ل عل قت
  )اعتذرت القوات فيما بعد( المتذمرين في بغداد 

  قتل في انفجار بكرآوك  آرآوك    12/4/2007  سامر صباح الطباخ  499
  قتل اثر سقوط قذيفة على مدرسته في شارع فلسطين ببغداد  بغداد   عاما13العمر   13/4/2007 مسعود قيس الجزراوي  500
  .قتل اثر انفجار سيارة مفخخة ببغداد   المشتل-بغداد   متزوج وله اربعة اوالد / 1966مواليد   18/4/2007  حسان توما مسكوني  501

حنا هومي حنا   502
  .قتل في انفجار سيارة مفخخة في بلدة تللسقف في نينوى   مانكيش-دهوك   هالي مانكيشمن ا / 1954مواليد   2007/ 23/4  المنكيشي

  بغداد /قتل اثر انفجار عبوه ناسفه في لوآرات آليه طب االسنان  بغداد  طالب آلية طب االسنان في بغداد  24/4/2007  حسام نزار مسكوني  503

بسام مصعب جميل   504
ي آل   25/4/2007  منصور بريخو ب ف صاد  طال ة االدارة واالقت ة / ي الجامع

صاد       بغداد  .بغداد/المستنصرية ة االدارة واالقت ى آلي ار عل ي االنفج ل ف ة / قت الجامع
  .المستنصرية ببغداد

ى العم               النعيرية-بغداد   موظف/ له ولد وبنت / متزوج   25/4/2007  سرآون اشور ناصر  505 ل قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد اثناء توجهه ال
  . شرآة النهرين التابعة لوزارة الزراعة/ 

د  27/4/2007  هاني حنا يوسف  506 ت     /  1949موالي د وبن ه ول زوج ل / مت
ل    بغداد  موظف في وزارة المهجرين والمهاجرين ى العم ا ال ان متوجه دما آ ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  ببغداد

ى         بعقوبة-ديالى   معلم/  اوالد 3له متزوج و/ 1958مواليد   3/5/2007  صفاء أدمون توماس  507 شمال عل ى ال وجههم ال اء ت ولين اثن سلحين مجه ى م ل عل قت
  .طريق بغداد بعقوبة

ى         بعقوبة-ديالى   معلم/ متزوج وله ولدان / 1960مواليد   3/5/2007  نبيل ادمون توماس  508 شمال عل ى ال وجههم ال اء ت ولين اثن سلحين مجه ى م ل عل قت
  طريق بغداد بعقوبة

  نينوى  وله بنت واحدة/ تللسقف  / 1968مواليد   10/5/2007  منهل حنا عبو  509
ر البنت           -قتل اثر انفجار سيارة مفخخة في رأس الجادة بجانب قب

رأس    . الموصل ى اصابته في ال ه حاال     مما ادى ال ى وفات وادى ال
  .وهو في طريقه الى البيت راجعا من العمل

   الدورة-بغداد    ابناء7متزوج وله  / 1952ليد موا  17/5/2007  حكمت فرج الصافي  510
ان                 دما آ ك عن ة الميكاني قتل على يد مسلحين مجهولين في منطق

دورة  ه في ال ام محل ة ام المواد التمويني ة ب رغ شاحنة محمل  -يف
  .بغداد

511  
512  

جميل حنا سيفو وزوجته 
  سلحين مجهولين في الموصلقتال على يد م  نينوى  من اهالي نينوى  22/5/2007  منتهى  هادي سليمان
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  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى    22/5/2007  رعد نجيب ميخا  513

اء               نينوى  من اهالي برطلة / 1978مواليد  23/5/2007 صائب صباح قرياقوس   514 ة اثن وات االمريكي قتل اثر اصابته برصاصة اطلقت من قبل الق
  .تبادل اطالق نار مع مسلحين في بغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  عسكري برتبة عميد  23/5/2007  طالل آريم ايار  515

عبد حبيب يوسف   516
  . ديالى-قتل على يد مسلحين مجهولين على طريق الخالص   بغداد  متزوج /  1963مواليد   25/5/2007  القس الياس

  قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل  نينوى   عام17/  1989\8\24مواليد   27/5/2007  زيد وليد شكر البراق  517
518  
519  

حازم حنا وزوجته امل 
سفارة      بغداد  موظفان في السفارة االمريكية ببغداد  31/5/2007  مسكوني قتال على يد مسلحين مجهولين ببغداد بسبب عملهما في ال

  .االمريكية ببغداد

ه     بغداد  متزوج وله طفالن / 1974 مواليد  2/6/2007  فؤاد سالم بّني بلو  520 ى عمل ا ال ان متوجه دما آ ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  ببغداد

  الموصل  1973مواليد / آاهن   3/6/2007  رغيد عزيز متي  آني 521
  

د    سة بع ن الكني ه م د خروج ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . حي النور–القداس يوم االحد في الموصل 

 يوسف الشماس بسمان  522
ن     الموصل  شماس  3/6/2007  داود ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

الشماس وحيد حنا   523
/  الحمدانية –نينوى   شماس  3/6/2007  ايشوع

  نازح
ن    ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

الشماس غسان عصام   524
ن     الموصل  من أهــالي آرمليس/ شماس   3/6/2007  بيداويد ه م د خروج ي الموصل عن ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

  .الكنيسة بعد القداس يوم االحد

رمزي يعقوب الياس   525
  .ختطافهقتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد ا  بغداد  تللسقف/ من اهالي الموصل   3/6/2007  شمامة

  .قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد بعد اختطافه  بغداد  تللسقف/ من اهالي الموصل   3/6/2007  اسماعيل عزرايا نعمو  526

عالء فرج آورآيس   527
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  من اهالي بطنايا / 1967موالي   5/6/2007  ستو

ين                    االمين الثانية-بغداد   1958  يدموال  10/6/2007  نسرين مرقس هرمز  528 ا في حي االم اب داره د ب قتلت على يد مسلحين مجهولين عن
  .ببغداد

ان يعمل                      بغداد الجديدة–بغداد   متزوج  / 1954مواليد   15/6/2007  سعد الياس موميكا  529 د مسلحين مجهولين وآ ى ي داد عل قتل امام داره في بغ
  .سائق تاآسي

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  متزوج وله بنتان / 1963 مواليد  15/6/2007  افرزدق معين عتيش  530

د   19/6/2007  انمار اآرم رفو ياآو  531 ؤام   / 1979موالي زوج وأب لت ن / مت م
قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل في حي الوحدة اثناء   نينوى  أهــالي قره قوش

  .في الموصل ترآه جراء الظروف األمنيةذهابه لتفقد بيته الذي 
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  . حي المثنى–قتل على يد مسلحين مجهولين في الموصل    آرمليس-نينوى   متزوج / 1958مواليد   27/6/2007  زهير يوسف اسطيفو  532
  . حي المثنى– الموصل قتل على يد مسلحين مجهولين في   الموصل-نينوى   من أهالي برطلة / 1980مواليد   27/6/2007  لؤي سليمان نعمان  533

يوسف عوديش   534
  قتل اثر انفجار في بغداد  بغداد    28/6/2007  الشماس

من  / متزوج وله ثالثة اطفال      / 1972مواليد    29/6/2007  عامر بهجت ميخا   535
داد   نينوى  اهالي تلكيف   حيث الخالص -قتل على يد مسلحين مجهولين على الطريق بين بغ

  .لين واطلقوا عليه الرصاصاعترض طريقه مسلحين مجهو
536  
539  

بنيامين ريحانة 
  قتلوا على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    2/7/2007  وشقيقتاه وابن شقيقته

سعد الياس سطيفان   540
ائن في          الزعفرانية-بغداد    ابناء6متزوج  ولديه   2/7/2007  شيخو ه الك ه لبيت اء مغادرت ولين إثن د مسلحين مجه ى ي ل عل قت

  . الزعفرانية  حي-ادبغد

فتح اهللا حازم فضيل   541
  بغداد  متزوج  ولديه ولدين / 1967مواليد   4/7/2007  بطي

ى    سلحين عل وم لم ي هج ل ف ولين قت سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
عندما حاول الهروب من قبضة         محالت منطقة المشتل في بغداد      

  .المسلحين الذين أمطروه بوابل من الرصاص وأردوه قتيال
  . بغداد-قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة السيدية  بغداد   ابناء3ولديه  /  عاما58العمر   4/7/2007  موفـق فيليبب بطرس  542
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    5/7/2007  حنا البيداري  543

متي بولص مرقس   544
د   12/7/2007  موما اء   / 1954موالي ه ابن زوج ولدي ن / مت م

ة                     بغداد  ي الحمدانيةاهال ع فدي ه ودف د اختطاف داد بع د مسلحين مجهولين ببغ ى ي قتل عل
  . دوالر للخاطفين وبعد ذلك وجد مقتوال20.000مالية مقدارها 

عامرة عبد المسيح   545
  .ين صالح الد–قتلت على يد مسلحين مجهولين في سامراء   سامراء   ابناء7متزوجه ولديها / 1972مواليد   12/7/2007  هرمز

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    17/7/2007  حسام جورج طوابيا  546

فادي نزار جرجيس   547
   الحمدانية –نينوى   من اهالي الحمدانية / اعزب / 1987مواليد   17/7/2007  حبش

ة     ) البشمرآة(قتل على يد الحرس الوطني       وى   –في الحمداني  نين
ق  ى طري ارع-عل زام  ش ة الحم-  الح ساعة . داني ي ال  8.30ف

  .مساء

ال         الغدير-بغداد   1980مواليد   25/7/2007  هديل روآس منصور  548 وم االحتف داد ي دير ببغ قتلت في انفجار سيارة مفخخة في الغ
  بطولة آاس اسيا/ بفوز المنتخب العراقي على آوريا 

ي  بغداد  من اهالي دهوك  25/7/2007  وميض سالم حنا  549 ار س ي انفج ل ف ال قت وم االحتف داد ي در ببغ ي الغدي ارة مفخخة ف
  بطولة آاس اسيا/ بفوز المنتخب العراقي على آوريا 

ن          الموصل-نينوى   متزوج وله طفلين  3/8/2007  ثامر نجيب عزوز  550 الت م اول االف دما ح ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .الخاطفين في حي الحدباء بالموصل 

فالح نصوري عبد   551
  صيدلي/   عاما 52العمر   7/8/2007   عكلهالكريم

 نصوري عبد  صباح  552
  تاجر واعمال حرة/  عاما  55العمر   7/8/2007  الكريم عكله

هاجمهم مسلحون مجهولون في منطقة الكرادة ببغداد فقتل فالح              الكرادة-بغداد 
  .بالضرب المبرح وقتل صباح باطالقات نارية في الرأس
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د   10/8/2007  آهيحزني خديدا المر  553 زوج /  1972موالي رس  / مت ي الح ل ف يعم
قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد                 قضاء زمار  من اهالي قرية ناف آندال / الوطني 

  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

فاروق آورآيس   554
ل     /1973مواليد    10/8/2007  المرآهي  يعمل في    / 1 متزوج وله طف

قتل اثر هجوم بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد                   من اهالي قرية ناف آندال/ الحرس الوطني 
  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

بسيارة مفخخة اثناء  تواجده في الواجب في احد            قتل اثر هجوم        من اهالي قرية ليفو/ اعزب  / 1981مواليد   10/8/2007  نبيل يوسف  555
  . نينوى–االفواج العسكرية التابعة للحرس الوطني العراقي 

ة المنصور                 المنصور-بغداد   1979مواليد   13/8/2007  جفري رمزي بطرس  556 داودي   –قتل على يد مسلحين مجهولين في منطق  ال
  ببغداد

  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد  معيد في جامعة بغداد / 1975مواليد   20/8/2007  باهر صباح آلو  557

جوزيف عبد ابراهيم   558
ة       آرآوك   1986مواليد   24/8/2007  هرمز ية الثاني ة القادس ي منطق ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل  -قت

  آرآوك

ة    3/9/2007  باسم بهنام  559 وة الجوي ة الق ع اندي دم لعب م رة ق العب آ
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد   الدينوالنفط وصالح

  قتل اثر انفجار سيارة ملغومة في سيطرة الموصل واربيل   الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  26/9/2007  ماثيو شمعون بطرس  560
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى   دانية الحم-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى/  عاما 24العمر   29/9/2007  ايفان يوسف زورا  561
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى/  عاما 31العمر   29/9/2007  ربيع صبيح شندخ  562

الرائد عبد الرحمن   563
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/وىمن اهالي نين  29/9/2007  احمد 

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية/من اهالي نينوى  29/9/2007  حسن  564
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   انيةالحمد/من اهالي نينوى  29/9/2007  رمضان الرائد فتحي  565

المقدم عبد الحميد   566
دم   29/9/2007    خضر ة مق سكري برتب وى/ ع الي نين ن اه -م

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى   الحمدانية

  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى    الحمدانية- اهالي نينوىمن  29/9/2007  حميد  567
  .الحمدانية/ قتل في تفجير سيارة مفخخة في  محافظة نينوى    الحمدانية-نينوى    الحمدانية-من اهالي نينوى  29/9/2007  اسامةعماد عبد  568
  ارمني/  سنة 70العمر   ابراهيم سهاك سرآيس  569

  وانيس سهاك سرآيس  570
30/9/2007  

  ارمني / 64العمر 
   الحبيبية-بغداد 

ا داخل  ى جثتيهم ر عل ولين حيث عث د مسلحين مجه ى ي تال عل ق
 الحبيبية وهم مخنوقين بسلك قاطع ومقطوعي    –بيتهما في بغداد    

  .االطراف وممثل بجثثهم

ل خا  1/10/2007  بسام يوسف الياس  571 ان يعم ا آ ا ( دم سة ) شماس ي آني ف
ام                الموصل  الطاهرة بالموصل د عدة اي سة وبع اختطفه مجهولون بعد تأديته للخدمة في الكني

  .قتل ووجدت جثته مرمية في احد احياء الموصل

سمير اسطيفان ميخا   572
  قتل على يد مسلحين مجهولين ببغداد  بغداد    3/10/2007  دودا

  قتل على يد مجموعة مسلحة ببغداد  بغداد   دهوك-من اهالي قرية الداودية / علم م  6/10/2007   شميفرنسيس اسحق  573
ران عناصر شرآة      بغداد  أرمنية/  سنة 37العمر  9/10/2007  مارو أوانيص  574 ا بني  Unity Resources Group قتلت
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  .بغداد/ األمنية األسترالية في منطقة الكرادة   نيةأرم/  سنة 30العمر    جينيفا جالل  575

  12/10/2007  نجاح سلمان اللوس  576
نة  ف س د تلكي ه  / 1960موالي زوج ول مت

ال  س اطف صناعة / خم ة ال ريج ثانوي خ
  الميكانيك/

   بغداد الجديدة–بغداد 
ه    ى عمل ا ال ان متوجه دما آ ولين عن سلحين مجه د م ى ي ل عل قت

دورة    دة بال داد الجدي ربط بغ ذي ي سريع ال ط ال ق الخ ى طري   عل
  . ايام من قتله3على جثته بعد ببغداد وعثر 

ميسر منصور حنا   577
ل   12/10/2007  راحيل ه طف زوج ولدي ة   / 1مت الي قري ن اه م

  نينوى  آرمليس
داد والموصل       ين بغ ى الطريق ب ون عل ه مسلحون مجهول اختطف

دارها     رة مق ة آبي ة مالي ون بفدي ب المختطف  دوالر 50.000وطل
  .لقاء االفراج عنه وتم قتله بعد ذلك 

ه         / 1960مواليد   20/10/2007  نجاح سلمان بطرس  578 من اهالي قرية تلكيف ، لدي
  .بغداد/ قتل على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة    الدورة-بغداد    ابناء4

ايمن القس عبد اهللا   579
شيقة              20/10/2007  اسحاق شموني في بع ار ت سة م والده آاهن آني

ى                عشيقة ب-نينوى  لطائفة السريان االرثودآس قتل على يد الحرس الوطني العراقي اثناء عودته من دهوك ال
  .بعشيقة ويعتقد انها آانت عن طريق الخطا

د   22/10/2007  فوزي اوآنيا آبس  580 ال   / 1968موالي سة اطف ه خم زوج و ل / مت
دما ا               عنكاوا-اربيل    اربيل-من سكنة عنكاوا  وا  قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل عن طلق

  .النار على سيارته 

عالء رمزي عزيز   581
  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      23/10/2007  القس ميخا

د      بغداد  اعزب / 1967مواليد   27/10/2007  بهنام ريحانة البجوايا  582 ه ، وج د اختطاف داد بع ي بغ ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  .يب والكي على جسدهمقتوال في احد ضواحي بغداد واثار التعذ

ه             الحدباء-الموصل    اطفال3متزوج ولديه  / 1971مواليد   30/10/2007  خالد آورآيس ساآو  583 د عودت ه عن قتل على يد مسلحين مجهولين بالموصل امام منزل
  .من العمل

  . نينوى–ارة مفخخة في بلدة تللسقف قتلت في انفجارسي   تللسقف-نينوى    نينوى-من اهالي تللسقف   8/11/2007  شمي داؤد حنا آورو  584

ة و                نينوى   نينوى-من اهالي قضاء الحمدانية   30/11/2007   لوسية متى جميل  585 وات العراقي ين الق قتلت اثر اطالق نار اصابها اثناء اشتباك ب
  . ديالى–منطقة الخالص  مجموعة من المسلحين قرب

رادة                    بغداد  متزوج واب لطفلين / 1975مواليد   5/12/2007  هيثم صبيح توما زرا   586 ة الك قتل اثر انفجار سيارة مفخخة التي انفجرت في منطق
  .داخل ببغداد

  1954مواليد   عامر عزيز حشكو    587

تعدادا  5/12/2007   باسمة عزيز حشكو  588 ضع اس ت تتب امر آان قيقها ع زواج ش  ل
  اعاله

رادة              بغداد ة الك قتال اثر انفجار سيارة مفخخة التي انفجرت في منطق
  داخل ببغداد

ا              بغداد    8/12/2007  فائز يوسف عنائي  589 قتل من قبل مسلحين مجهولين عندما آان متوجها الى عمله آم
  . سرقوا سيارته في بغداد

   سنة45عمره   أسامة فريد  590
م    البصرة   سنة 42عمرها   11/12/2007  ميسون فريد  591 ا وت د اختطفاهم صرة بع ي الب سلحة ف د مجموعة م ى ي تال عل ق

  .منطقة الجمهوريةتصفيتهما في 
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فادي ميخائيل حناني   592
ه في                   الحمدانية-نينوى   من اهالي الحمدانية/ اعزب /  سنة 18العمر   21/12/2007  عولو ه ووجدت جثت د اختطاف د مسلحين مجهولين بع ى ي قتل عل

  . نينوى–منطقة المنارة في ضواحي الحمدانية 

د   29/12/2007  ص أزومرام بول  593 ة اوالد  / 1942موالي ا ثالث ة وله متزوج
  .قتلت اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة آرادة مريم ببغداد  بغداد  وبنتان

594  

595  
  ملكي الياس وزوجته
  االمريكية عندماقتال اثر اطالقات نارية عشوائية من قبل القوات   الموصل-نينوى    ابناء وبنتين5لديهما   31/12/2007  سعاد سعيد ابراهيم

  . نينوى-آانا متوجهين من مدينة الموصل الى بلدة بحزاني 

سحب           الحمدانية-نينوى    ابناء8متزوج ولديه   2007  متي يوسف  596 طة ال ه بواس د تعذيب ولين بع سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  . نينوى-بالسيارة 

  . ديالى–جهولين في بعقوبة قتل على يد مسلحين م  ديالى  طفل  2007  اياد الياس  597
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي القوش  2007  ايفان الياس بنيامين  598
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي برطلة  2007  ايوب نوري نعمان  599
  .حين مجهولين في بغدادقتل على يد مسل نينوى  من اهالي القوش  2007  بافل يونس بولص  600
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي القوش  2007  الياس جكو سلومي  601
  . نينوى–قتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل   نينوى    2007  حنا نمرود آورآيس  602
  .لين في الموصل قتل على يد مسلحين مجهو  نينوى  1960مواليد   2007  نبيل سامي يعقوب  603
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي بطنايا  2007  نجاح ياقو شمعون  604
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد نينوى  من اهالي بطنايا  2007  ثامر يوسف هرمز  605
  .ولين في نينوىقتل على يد مسلحين مجه نينوى  من اهلي قرية تللسقف  2007  عامر توما صليوا  606
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى نينوى  من اهلي قرية تللسقف  2007  عصام صباح يعقوب  607
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي برطلة / 1963مواليد   2007  يوسف بولص حنا  608
  .وصلقتل على يد مسلحين مجهولين في الم      2007  مؤيد فرج يلدا  609
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي بطنايا  2007  فارس بطرس هرمز  610
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  2007  آريم رحيم ميخا  611
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي بطنايا  2007  طالل بولص بطرس  612
  . قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  نينوى  من اهالي تللسقف  2007  سامي صليوة بطرس  613
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد      2007  صالح سعيد نعمان  614
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  من اهالي القوش  2007  صباح داود جلو  615
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  نينوى  ن اهالي تللسقفم  2007  صباح يعقوب آورآيس  616
  . قتل على يد مسلحين مجهولين في نينوى  سنجار   نينوى-من اهالي برطلة  / 1955مواليد   2007  نورية يوسف آجوج  617
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد    من اهالي تلكيف  2007  ضياء توما جعدان  618

اء تواجده في مراسيم عزاء                    مانكيش-دهوك   متزوج وله ثالث ابناء/ 1965مواليد   1/1/2008  ومانائل حنا ت  619 قتل على يد مسلحين مجهولين اثن
  زيونة/الحد اصدقائه في بغداد
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ة     بغداد  شاب في مقتبل العمر  1/1/2008  زيد اسامة جورج  620 ي الزيون زاء ف تهدف مجلس ع اري اس ر انتح ي تفجي ل ف  –قت
  .بغداد

621  
عمار آامل برصوم و 
ابن خاله زيد اسامة 

  )اعاله(  جورج
ة     بغداد  ال يتجاوزان العشرين من العمر  1/1/2008 ي الزيون زاء ف تهدف مجلس ع اري اس ر انتح ي تفجي ل ف  –قت

  .بغداد

   سوريا-دير الزور    عاما33العمر   4/1/2008  فادي وصفي بكرجي  622
فتح مسلحين مجهولين  سوريا ، حيث  –قتل في مدينة دير الزور      

ارق    ة ف شفى ولكن ه للمست م نقل الفرار وت ه والذوا ب ار علي الن
  .الحياة

دوآلص بانوئيل   623
  قتل اثر انفجار في سوق الغزل ببغداد  بغداد  1976المواليد  1/2/2008  شموئيل

د   10/2/2008  رغد مرقس  624 هر     / 1985موالي سة أش ل خم ة قب متزوج
راق  /  اثر رصاصة طائشة في شرانش قتلت وذلك   شرانش  من الحادث  – دهوك  –الع

  .زاخو

ان    بغداد  من اهالي تلكيف  6/3/2008  فادي امير يونو  625 ا آ داد بينم رادة ببغ سه وسط الك اري نف دما فجر انتح ل عن قت
  .يساعد في انتشال جثث النفجار سابق

  .دادقتل على يد مسلحين مجهولين في بغ  بغداد    8/3/2008  باسم متي بودو  626

المطران بولس فرج   627
  الموصل  رئيس اساقفة الكنيسة الكلدانية في نينوى  13/3/2008  رحو

وم  ي ي ف ف باط /29اختط ل 2008/ش ور بالموص ي الن ي ح  ف
ي       صار ف ي االنت ي ح دفونا ف وال وم ك مقت د ذل ه بع دت جثت ووج

  الموصل
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  لموصلا  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  13/3/2008  فارس جرجيس خضر  628
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي النور في الموصل  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  13/3/2008  رامي حكمت بولص  629
  ن مجهولين في حي النور في الموصلقتل على يد مسلحي  الموصل  احد مرافقي المطران بولس فرج رحو  13/3/2008  سمير عبد األحد  630
  قتل اثر انفجار في منطقة الباب الشرقي ببغداد  بغداد    13/3/2008  زيد ميخائيل  631

ه                   الدورة-بغداد    23/3/2008  سرآون زاهر اوشانا  632 د عودت د مسلحين مجهولين بع قتل اول ايام عيد القيامة على ي
  .من آنيسة مار ايليا في بغداد الجديدة

ار      قتل على يد مسلحين مجهولين        تلكيف 6/1/1983مواليد   14/3/2008  راني يوسف حنا  633 سة م عندما آان خارجا من آني
  توما لآلثوريين في حي النور بالموصل

634  
ل مسلحين           تم قتلهم        2/4/2008  ثالث نساء مسيحيات  636 ار من قب ون      جراء اطالق ن  مجهولين يرآب

   .دية ببغداد سيارة في منطقة عرصات الهن

  5/4/2008  يوسف عادل عبودي  637
د  ي   / 1961موالي اهن راع و آ زوج وه مت

ي  ة ف رك انطاآي اطيوس بطري ار اغن سة م آني
  .الزيونة

   الكرادة-بغداد 
رادة ،    ي الك ه ف ام منزل ولين ام سلحين مجه دي م ه باي م اغتيال ت

ار    الذين اطلقوا عليه ة    7النار من مسدس عي م فاصيب باربع  مل
  واالخيرة في صدره قات اثنين في آتفيه وواحدة في يدهاطال
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د   16/4/2008  ليلى غانم نوري  638 شفى     / 1957موالي ي مست ل ف ت تعم آان
زلهم في       حي الخضراء–موصل   الطب الذري قتلت من قبل مسلحين مجهولين مع اوالدها ادناه في من

  .حي الخضراء بالموصل
  قتل في نفس الحادث اعاله من قبل مسلحين مجهولين  حي الخضراء–موصل   موظفا في متحف نينوى / 1976مواليد   16/4/2008  عدي باسم رحيم  639

ابنة ليلى غانم اعاله وشقيقة       / 1985مواليد    16/4/2008  مي باسم رحيم  640
  قتلت في نفس الحادث اعاله من قبل مسلحين مجهولين  حي الخضراء–موصل   عدي

ملكزداق يوسف   641
د   22/4/2008  ملكزداق ه   / 1950موالي زوج ولدي ا ومت ل معلم يعم

ع في                 بغداد-نواب الضباط   .ابن واحد ه الواق قتل برصاص قناص اميرآي اثناء خروجه من منزل
  .حي نواب الضباط اثناء توجهه لمقرعمله في بغداد

مازن جرجيس ياقو   642
  .ن مجهولين في الموصلقتل على يد مسلحي  نينوى  آاسب/  عاما 34العمر   9/7/2008  ابونا

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد    30/7/2008  بسام صباح يلدو  643

ة    الموصل-نينوى   رجل اعمال/  عاما 65عمره   30/8/2008  نافع بشير جموعة. د  644 ناعة الكرام ي ص ي ح ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
  بالموصل

د             الموصل-نينوى    سنة65عمره / طبيب   31/8/2008  الدآتور طارق القطان  645 قتل على يد مسلحين مجهولين في حي المشراق بالموصل بع
  .اختطافه ودفع فدية آبيرة من المال

وك         متزوج وله بنتان وولد واحد / 1967مواليد   2/9/2008  منقذ الياس عيسى  646 ي اليرم ي ح ولين ف سلحين مجه د م ى ي ل عل صور -قت  المن
  ببغداد

  .قتل على مسلحين مجهولين في حي البكر بالموصل   الموصل-نينوى   صاحب محل تصليح الدراجات النارية  13/9/2008  ان نافع بشيرري  647

المهندس بشار نافع   648
راز                   الموصل-نينوى   مهندس تبريد وتكييف  29/9/2008  طير الحزين د اب ه بالموصل بع ام منزل د مسلحين مجهولين ام قتل على ي

  ).قتل على الهوية(تأآد من ديانته المسيحية هويته وال
  قتل على يد مسلحين مجهولين في سوق السراي بالموصل   الموصل-نينوى   رجل اعمال في سوق السراي بالموصل  4/10/2008  حازم توما يوسف  649

راز       قتل على يد مسلحين مجهولين ا        الموصل-نينوى    سنة15العمر   4/10/2008  ايفان انويا يونادم  650 مام منزله في الموصل بعد اب
  ).قتل على الهوية(هويته والتأآد من ديانته المسيحية 

ر   6/10/2008  زياد آمال  651 نة 25العم ل ادوات  /  س احب مح ص
  .قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الكرامة بالموصل   الموصل-نينوى   معوق/ احتياطية 

  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الصديق بالموصل   الموصل-نينوى   ي بناء وتطبيق الحالنيعمل فني ف  7/10/2008  امجد هادي بطرس  652

حسام امجد هادي   653
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الصديق بالموصل   الموصل-نينوى   يعمل فني في بناء وتطبيق الحالن  7/10/2008  بطرس

  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي التحرير بالموصل   الموصل-نينوى   صيدلي/ ا  عام40العمر   8/10/2008  خالد جرجيس السماك  654
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي الشهداء بالموصل   الموصل-نينوى   شاب  8/10/2008  جالل موسى عبد االحد  655

فارتكيس تاطول   656
  قتل على يد مسلحين مجهولين في حي االخاء بالموصل   حي البكر–الموصل   صاحب محل للتسجيالت الصوتية / ارمني   12/10/2008  يارميان
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سابات   لمياء صبيح صلوحي  657 دقيق ح عبة ت ي ش ل ف ة وتعم متزوج
  محافظة نينوى ولها بنت وولد

  والء صبيح صلوحي  658
12/11/2008  

  مطلقة وتعمل في خزينة محافظة نينوى
قتلتا عندماهاجما مسلحون مجهولون وهما في االستعداد للتوجه           حي القاهرة–الموصل 

  . حي القاهرة بالموصلمنزلهما  في الى الدوام امام

آرا أوروك تاطول   659
  13/10/2008  يارميان

آان يعمل في نفس      / ارمني  /  عاما   16العمر  
ه    ابع  لعم سابق الت سجيالت ال ل الت مح

  فارتكيس تاطول يارميان
  ين في حي االخاء بالموصلقتل على يد مسلحين مجهول   حي البكر–الموصل 

لوخة         19/11/2008 سلمى جرجيس منصور  660 بيح ص اء ووالء ص ن لمي ل م دة آ وال
   حي القاهرة–الموصل   )اعاله(

ر           ا اث يبت به ة اص ات ناري دة اطالق أثرة بع ام مت د اي ت بع توفي
ذي      –الهجوم الذي استهدف منزلها في الموصل        اهرة وال  حي الق

  ).ه اعال( ادى الى مقتل ابنتيها 

د   24/12/2008  مارينا اويملك عزيز  661 اآر  / 1989موالي صف / ب ي ال ة ف طالب
وم    هيزاني–دهوك    دهوك-من منطقة نهلة /  الرابع  العام  ة 15/12/2008اختفت ي ي برآ ة ف ا  مرمي ى جثته ر عل  وعث

  .24/4/2008من  الماء في قريتها ، يوم 

   الحمدانية-نينوى    الحمدانية-من اهالي بغديدا   26/12/2008  زياد حنو  *
ة أحد الحراس الموجودين               قتل بعد إصابته بطلق ناري من بندقي

ة     في نقطة التفتيش القريبة من آنيسة بهنام وسارة في الحمداني
  . قرقوش–

  قتل على يد مسلحين مجهولين في بغداد   الدورة-بغداد       رعد  662
  .جهولين في البصرةقتل على يد مسلحين م  البصرة      بشار بطرس  663
  .قتل على يد مجموعة مسلحة في بغداد  بغداد  متزوج حديثا وله طفل رضيع ووحيد لعائلته    صالح يوسف  664

 –قتل داخل صيدليته على يد مسلحين مجهولين في حي البلديات             بغداد  صيدلي شاب خريج حديثا    وسام عبد الجي  665
  .بغداد

معن جوزيف يعقوب   666
  قتل قرب معمل الزيوت وامام دائرته ببغداد  بغداد  م منشاة نقل الوقود مدير عا    رمو

فهيمة قرياقوس   667
  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من اهالي باطنايا    بطرس

  قتلت على يد مسلحين مجهولين في بغداد  بغداد  من أهــالي آرمليس    وسن خضر متي بحودا  668

  قتل في الموصل من قبل مسلحين مجهولين   الموصل-نينوى    الموصل-طبيب وأستاذ في المعهد الطبي     يونوئيل بطرس ماث. د  669

صاد         سامر يلدا جرجس  670 ة االدارة واالقت ي آلي ساعد ف تاذ م / اس
  قتل في بغداد من قبل مسلحين مجهولين  بغداد  الجامعة المستنصرية

  يا االرهاب واعمال العنفمن ضحا   نينوى-القوش       ريفان يوسف زورا  671
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عائدة بدروس  672
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        انيس جرجيس منصور  673
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  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        اوبر آورآيس اسحاق  674

ايليا يوسف جيجو   675
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        مومنا

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        ن طليا يونانبنيامي  676
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        جوني وردة آاآو  677
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        ديفيد شعيا مروآي  678
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        دينس سعد سامي  679
  عنفمن ضحايا االرهاب واعمال ال        حبيب مسيح صليوا  680
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        حسني خديدا توما  681
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        راني روبرت الكسان  682
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        رعد صبيح بشير  683
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        زياد زيتو داود  684
  هاب واعمال العنفمن ضحايا االر        سالم لوقا شمعون  685
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        صباح لوقا زآريا  686
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        صبيح موسى آرومي  687
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        فالح ابراهيم عزيز  688
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        فادي يعقوب يوسف  689

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عالء منير عيس  690

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عامر ناصر حنا  691

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        عابد بحو تنا  692

عبد المسيح آورآيس   693
  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        نعمان

  من ضحايا االرهاب واعمال العنف        اسطيفان ياقو زورا  694

ة   15/1/2009  وردي نيقوال زادوق  695 ر -متزوج ن العم غ م نة 85 تبل يش - س  تع
  .مع زوجها الكبير في السن

 - الدورة –بغداد 
  الميكانيك

ًا، و     ولين خنق سلحين مجه د م ى ي ت عل سرقة   قتل اموا ب  168ق
د احتفظت     دورة ق ا     مليون دينار عراقي آانت المغ ا في منزله به

م ذهب،   2ما سرق منها ايضا بعد ان آانت قد باعت المنزل ، آ       آغ
  . أفراد4وحسب الشرطة فقد تم القبض على الجناة وهم 
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   الموصل-نينوى    سنة15العمر   17/2/2009  موفق آرم  696

د             رة بع دما أصيب بجراح خطي قتل على يد مسلحين مهجولين بع
وم  تهدافه  ي ة  16/2/2009اس ي منطق ائن ف ه الك ر عمل ي مق ، ف

ة     النجارين، عندم الميدان و الهوي ه مسلحون مجهول  ا اطلق علي
وفي   ة، ت ى اصابتة بجروح عميق ي ادت ال ة والت ارات الناري العي

  .على أثرها في اليوم التالي

  31/3/2009  صباح عزيز سليمان  697
غ زوج يبل ة  مت ر قراب ن العم ام 60م  - ع

ي احدى  ال التمريض ف ي مج ل ف ه تعم زوجت
  .مستشفيات آرآوك 

 منطقة شقق –آرآوك 
  ازالغ

ه  ام منزل اموا باقتح ث ق ولين، حي سلحين مجه د م ى ي ل عل قت
ر         ي العم ر ف ل آبي و رج سكين وه وه بال م ذبح ن ث رقته وم وس

  .ويسكن في منزل تابع لشرآة غاز الشمال ومتقاعد

  بغداد   بغداد-صاحب مطعم في منطقة المشتل   1/4/2009  موشي نمرود خضر  698
ه ال   و متوج ولين وه سلحين مجه د م ى ي ل عل دقت ه عن  ى عمل

شتل   ة الم ي منطق وجم ف دما ه باحا ، عن سة ص ساعة الخام ال
  .ببغداد

  62تبلغ من العمر   آالويز نيسان موسى  699
   عاما48تبلغ من العمر   2/4/2009  لصهناء اسحق بو  700

 - الدورة –بغداد 
  الميكانيك

 بواسطة السكين مستغلين غيابقتلتا على يد مسلحين مجهولين 
  .اوالدهما الذين آانوا قد انصرفوا للعمل

عبد العزيز الياس   701
  قتل على يد مسلحين مجهولين بالرصاص   الموصل-نينوى   مصلح مولدات  5/4/2009  عزيز

 حي –آرآوك   متزوج  26/4/2009  يوسف شابا  702
  حزيران1

قتل على يد مسلحين مجهولين ، حينها اقتحموا منزله الكائن في            
وك ، فقت1حي  ران بكرآ ي  حزي ات ف ن الطعن دد م ه ع ر تلقي ل اث
ن أوالده    صدره ان م سد ،واصيب اثن ن الج ة م اطق متفرق ومن

  .بجروح نقال على اثرها الى المستشفى

  عام55 عمرها -متزوجة  منى متي  703

وا                  حي دوميز–آرآوك    ابنة منى متي أعاله– سنة 23  26/4/2009  سوزان   704 دما اقتحم د مسلحين مجهولين ، عن قتلتا طعنا بالسكين على ي
  . آوكمنزلهما في حي دوميز بكر

اريخ     الشيخان-نينوى    سنوات5طفل عمره   12/5/2009  توني ادور شاول  705 ى بت دما اختف ولين ، بع سلحين مجه د م ى ي وال عل د مقت وج
  . من امام بيته في الشيخان بنينوى3/5/2009

قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية-نينوى    الحمدانية– شرطي  – 1978مواليد   29/6/2009  موفق يلدا حنا القس   706
  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 

رائد سالم حبيب القس   707
 مرآونة في موقف للسيارات قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت   الحمدانية-نينوى    الحمدانية- شرطي – 1975مواليد   29/6/2009  موسى

  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 

صهيب قريو بهنام   708
قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية-نينوى    الحمدانية- حارس – 1974مواليد   29/6/2009  حيصا 

  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 
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رامي نجاح يوسف   709
قتل اثر انفجار سيارة مفخخة آانت مرآونة في موقف للسيارات    الحمدانية-نينوى    الحمدانية – طفل – 2004مواليد   29/6/2009  ششا

  .مقابل مستشفى الحمدانية العام في سهل نينوى 

عزيز رزقو نيسان   710
  12/7/2009  البيداري

زوج   رة-مت دير دائ ة  م ة المالي ي الرقاب  ف
صات    ة المخص ى بمتابع ي تعن وك الت آرآ

واب صرفها في    دوائر الرسمية    المالية واب ال
  والمشاريع التي تنفذ في المحافظة

   دوميز-آرآوك 

ى                  ه ال ا هو وابنت ان ذاهب دما آ قتل على يد مسلحين مجهولين عن
مقر عمله في دائرة الرقابة المالية في حي الدوميز جنوب شرقي        

ه مجم ة، فاوقف يارته   المدين ن س وه م سلحين وانزل ن الم ة م وع
ه         30الحكومية واطلقوا عليه     ا ابنت  رصاصة، وترآوه ومضوا ام

  .فبقيت في السيارة لحين مغادرة المسلحين موقع الحادث

   الموصل-نينوى   يعمل في مصنع الموصل للمشروبات الغزية  26/7/2009  عالء بشير نجم حتاوي  711
د مسلحين مجهولين بوا          ى ي وا         قتل عل سطة مسدس ، حيث دخل

ن        ة م ستقلون مجموع انوا ي ه ، وآ ل في ان يعم ذي آ ل ال المعم
  . السيارات الصغيرة 

د   26/7/2009  آارلو عادل  712 ن موالي ب - 1990م ي مكت ل ف  يعم
   الغدير-بغداد   مستلزمات مكتبية في شارع الصناعة

صناعة وهو من                 ة شارع ال قتل اثر عملية سطو مسلح في منظق
ى شرآة   طقة الغدير في بغدادمن سكنة   الجديدة ،عند مراجعته ال

ك              شرآة في ذل ذه ال النبال للحواالت المالية والصيرفة تعرضت ه
  .الى عملية سطو مسلح  اليوم

  آرآوك   اطفال3متزوج وله   18/8/2009  صباح داود عسكر  713
دآتور سعد              قتل على يد مسلحين مجهولين ، عندما حاول انقاذ ال

راد  آورآيس من م  حاولة اختطافه في آرآوك، ظنا منه انه احد اف
  .عائلته

ر        نينوى  من اهالي نينوى  7/9/2009  سالم برجو  714 ه في الموصل، وعث قتل على يد مسلحين مجهولين بعد اختطاف
  .على جثته بعد شهر ونصف من اختطافه

  5/10/2009  عماد ايليا عبد الكريم  715
عمل  سنة ، من أهالي آرآوك، ي55العمر 

موظفا في دائرة صحة آرآوك، متزوج وله 
  .من االوالد ولد وبنت

   حي المعلمين–آرآوك 

قتل على يد مسلحين مجهولين بعدما اختطف بتاريخ 
 في حي المعلمين جنوب مدينة آرآوك ، من قبل 2/10/2009

اربعة مسلحين آانوا يسقلون سيارة صالون، وذآرت الشرطة 
ا آثار طلقات نارية في ساقه ، في آرآوك بأن الجثة آان عليه

هذا . وطعنات بالسكين في قدمه اليسرى التي تمزقت أصابعها 
  .وقد سبق وآان المقتول مهددا قبل عملية اختطافه
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 وهو خاطب وآان يستعد 1973مواليد 
للزواج، و حاصل على شهادة معهد التثقيف 

لية بابل للفلسفة  من آ2006المسيحي العام 
والالهوت، وايضا حاصل على شهادة 
البكلوريوس في هندسة الكهرباء والدبلوم 

  .العالي في البرامجيات

  بغداد

قتل نتيجة اطالق نار من قبل نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي 
في منطقة الغدير ، حينما وصل برفقة خطيبته الى نقطة التفتيش 

 -المحاذية للمرور السريع " طلةطلي"والتي تقع بجانب مدرسة 
محمد القاسم، وعندها اشار اليه الجندي بالتوقف فتوقف وبعد 
ان اشار االخر له بالسير وعبور النقطة، حرك سيارته وفجاة 
اشار له االخر بالتوقف فتوقف بشكل سريع اال ان احد الجنود 

واذا باخر يصوب بندقيته .. اطلق اعيرة نارية في الهواء آتحذير
صوب السيارة ويطلق منها صلية ليصيبه بثالثة اطالقات في 

  .الراس ادت الى انتشار اجزاء دماغه في السيارة 

   برطلة-نينوى    حماية-شرطي   15/10/2009  بشار سمير  717

قتل بانفجار عبوة ناسفة، في محاولة اغتيال آل من رئيس 
ا المجلس البلدي لناحية برطلة ومدير الناحية، عندما آانو

من اجتماع مع وزير التخطيط لمناقشة الخطة الخمسية  عائدين
  .في الموصل

قتل على يد مسلحين مجهولين ، يستقلون سيارة مدنية، عندما   حي التحرير–الموصل    طالب اعدادية– سنة 16العمر   13/11/2009  رامي خاجيك  718
  .فتحوا النار عليه واردوه قتيال أمام منزله بالموصل

 –شاب في بداية العشرينات من العمر   كو نجيب بطرسران  719
   اشهر3متزوج قبل 

  سريمون نجيب بطر  720
9/12/2009  

   أعزب-شاب في مقتبل العمر 
   باطنايا-نينوى 

قتال على يد مسلحين مجهولين في منطقة البلديات قرب حي 
لديهما آلية لسحب . السكر بالموصل ، بواسطة اطالق ناري

  .وتعتبر مصدر رزقهما) تانكر(المياه الثقيلة 

 17 حي –الموصل    عاما39العمر   17/12/2009  زيد نجيب يوسف  721
  . تموز في الموصل17قتل على يد مسلحين مجهولين في حي   تموز

 آان يعمل – من أهالي برطلة - 1986مواليد   24/12/2009  باسم ايشو حنا  722
 منزله في حي التحرير في مقتل على يد مسلحين مجهولين أما حي التحرير –الموصل   .سائقا في معمل خياطة في الموصل

  .الموصل
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  :خالصة االحصائية
  

   )اللون االسود (  شخصا قتل على على ايدي مسلحين مجهولين 537
  )اللون االزرق (  شخصا لقوا حتفهم اثناء تواجدهم في اماآن حدثت فيها انفجارات نفذها مجهولون 126
  )اللون االحمر ( ل بنيران القوات االمريكية او المتعددة الجنسيات  شخصا قت30
  )اللون االخضر (  شخصا قتل نتيجة تبادل اطالق النار بين القوات االمريكية ومسلحين او بقصف عشوائي 21
  )اللون البنفسجي (  قتلوا على ايدي قوات الحرس الوطني ص اشخا6

  )الملحق ب  ( 9/4/2003 قبل   شخصا قتلوا في العمليات العسكرية 10
  732 المجموع الكلي 
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